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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng  8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương”lần thứ X
và tôn vinh các điển hình tiên tiến vận động, hiến máu tình nguyện

giai đoạn 2020 - 2022 

Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-BCĐQG ngày 24/02/2022 của Ban Chỉ đạo 
quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện “Chiến dịch những 
giọt máu hồng” hè;Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X năm 2022; 

Thực hiện Thông báo số số 94/TB-VP ngày 28/7/2022 của Văn phòng 
UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 19 tháng 7 năm 2022.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban 
Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải 
Dương” lần thứ X và tôn vinh các điển hình tiên tiến vận động, hiến máu tình 
nguyện giai đoạn 2020 – 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong 

trào hiến máu tình nguyện, làm thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo, quản lý; 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thanh niên, công nhân, người 
lao động và các tầng lớp nhân dân về việc hiến máu cứu người; đẩy mạnh phong 
trào hiến máu tình nguyện phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững, tạo nguồn 
máu dự trữ cung cấp kịp thời trong cấp cứu, điều trị người bệnh.

- Vận động ít nhất 3.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và 
dự kiến tiếp nhận ít nhất 2.000 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu “Giọt hồng 
tỉnh Hải Dương” lần thứ X, năm 2022.

2. Yêu cầu 
Tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” và lễ tôn vinh 

điển hình tiên tiến đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; các hoạt động thiết thực, 
gắn với mục tiêu thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh 
phát triển bền vững.
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1.Thời gian: 02 ngày, ngày 23, 24/8/2022 (Buổi sáng: từ 7h00 - 11h30; 

Buổi chiều: từ 13h30 - 16h30).
2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (đường Tôn Đức Thắng, thành 

phố Hải Dương)
III. NỘI DUNG 
1. Tổ chức truyền thông vận động hiến máu trước khi tổ chức
a) Hoạt động tuyên truyền, vận động
- Thời gian thực hiện: từ ngày 10/8 - 22/8/2022.
- Nội dung:
+ Tăng cường truyền thông trên trang website, báo điện tử...; đăng tin, 

bài, gương điển hình về công tác hiến máu tình nguyện trên các phương tiện 
thông đại chúng. 

+ Treo băng zôn, baner, khẩu hiệu tuyên truyền, hình ảnh, hoạt độnghiến 
máu tình nguyện tại trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, một số đường phố 
chính trên địa bàn thành phố Hải Dương trước khi tổ chức sự kiện từ 4 – 5 ngày.

+ Tổ chức đội tuyên truyền lưu động liên tục trong một tuần trên địa bàn 
tỉnh và một ngày tuyên truyền lưu động lớn trên địa bàn thành phố Hải Dương.

+ Tổ chức các đội, nhóm tình nguyện viên vận động hiến máu, đăng ký 
hiến máu trên các địa bàn dân cư. 

b) Hoạt động diễu hành
- Thời gian: từ 14h30 - 17h00, ngày 22/8/2022.
- Số lượng: dự kiến 100 người.
- Thành phần:
+ Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
+ Cán bộ Cơ quan Tỉnh hội;
+ Lực lượng công an (10 người);
+ Tình nguyện viên (80 người. Trong đó: 30 tình nguyện viên Câu lạc bộ 

thanh niên vận động hiến máu; 50 thành viên Câu lạc bộ xe mô tô phân khối lớn 
thành phố Hải Dương);

+ Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh.

- Lịch trình diễu hành:
+ 14h30: Tập trung lực lượng tại Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
+ 15h00: Xuất phát từ Hội CTĐ tỉnh -> đường Điện Biên Phủ -> đường 

Phạm Ngũ Lão -> Đại  lộ Hồ Chí Minh -> Đại lộ Trần Hưng Đạo ->đường Bạch 
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Đằng-> đường Thống Nhất -> đường Lê Thanh Nghị -> đường Nguyễn Lương 
Bằng -> đường Ngô Quyền -> đường Tuệ Tĩnh kéo dài -> đường Hoàng Hoa 
Thám và kết thúc tại ngã 5 tổng hợp (đối diện Bưu điện tỉnh).

2. Khai mạc ngày hội hiến máu "Giọt hồng tỉnh Hải Dương" lần thứ 
X và tôn vinh điển hình tiên tiến

a) Thời gian: Ngày 23/8/2022
b) Thành phần dự:
- Khách mời Trung ương: Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 

vận động hiến máu tình nguyện, Thường trực Trung ương Hội, lãnh đạo Viện 
Huyết học truyền máu Trung ương, Tạp chí nhân đạo Trung ương Hội.

- Địa phương:
+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện 

lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
+ Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương; 

Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại 
Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

+ Lực lượng tình nguyện viên (100 người);
+ Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thị xã, thành phố;
+ Thường trực Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố;
+ Tập thể, gia đình và cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.
 (Dự kiến 350đại biểu)
c) Nội dung chương trình:
- Từ 7h00 đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức. 
- 7h30 văn nghệ chào mừng (5 tiết mục).
- Từ 8h00':
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Khai mạc.
+ Tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Ban Chỉ đạo tỉnh cho 

các cá nhân, gia đình và tập thể.
+ Phát biểu của đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN;
+ Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh
+ Phát biểu của đại diện người hiến máu tiêu biểu;
+ Kết thúc.
3.Tổ chức thu nhận máu (diễn ra song trùng cùng khai mạc Ngày Hội 

hiến máu và tôn vinh các điển hình tiên tiến)
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a) Thời gian: 02 ngày, ngày 23, 24/8/2022.
b) Địa điểm:Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (đường Tôn Đức Thắng, thành 

phố Hải Dương)
c) Lực lượng tham gia hiến máu: Cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; công nhân, người lao động trong các 
khu công nghiệp, đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, trường học, 
doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Chỉ đạo 

triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động 

đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công 
nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

- Soạn thảo giấy mời, bài phát biểu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo tỉnh và các 
văn bản liên quan khác; chuẩn bị chương trình văn nghệ, kịch bản điều hành 
chương trình Lễ tôn vinh, tổ chức thực hiện chương trình.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đảm bảo cơ sở vật 
chất, phương tiện kỹ thuật và trang trí khánh tiết bên trong và bên ngoài khu vực 
tổ chức Lễ Tôn vinh và Ngày Hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” tại 
Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

- Dự trù kinh phí và hợp đồng thuê bàn, ghế và các điều kiện cần thiết 
khác để thực hiện.

- Liên hệ với đơn vị chuyên môn để phối hợp tổ chức tiếp nhận máu.
- Chỉ đạo Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu tổ chức Đội tuyên 

truyền lưu động trước khi tổ chức (từ ngày 10/8 đến ngày 22/8/2022).
- Phối hợp với Trung tâm văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương tổ 

chức treo băng rôn, panner tuyên truyền trên một số tuyến phố chính.
- Phối hợp với Câu lạc bộ xe mô tô phân khối lớn thành phố Hải Dương 

huy động 30 thành viên và chuẩn bị phương tiện để tham gia diễu hành tuyên 
truyền (xe ô tô có loa phát thanh để tham gia Đoàn diễu hành).

- Tổng hợp danh sách những người đăng ký hiến máu do các cơ quan, đơn 
vị cung cấp; chủ động phối hợp với cơ sở y tế tổ chức thu nhận máu.

- Đảm bảo kinh phí, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức ngày hội hiến 
máu và tôn vinh các điển hình tiên tiến vận động, hiến máu tình nguyện giai 
đoạn 2020-2022 và thực hiện công tác thu nhận máu đảm bảo hiệu quả, đúng 
quy định.

2. Tỉnh đoàn: Vận động ít nhất 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham 
gia hiến máu và lập danh sách gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.
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3. Sở Y tế: Vận động ít nhất 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động thuộc các đơn vị y tế tuyến tỉnh tham gia hiến máu và lập danh sách người 
đăng ký hiến máu gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Liên đoàn lao động tỉnh: Chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền rộng 
rãi trong đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong các công ty, doanh 
nghiệp ngoài Khu công nghiệp về ý nghĩa sâu sắc của việc hiến máu cứu người, 
đồng thời phối hợp huy động ít nhất 500 cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia 
hiến máu và lập danh sách gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Tuyên truyền sâu rộng trong 
lực lượng công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về mục 
đích, ý nghĩa sâu sắc của việc hiến máu cứu người và phối hợp chỉ đạo huy động 
ít nhất 500 công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp tham gia hiến 
máu và lập danh sách gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, lực lượng giáo viên khối Trung học phổ thông về ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và huy động ít nhất 150 cán 
bộ, viên chức, giáo viên tham gia hiến máu và lập danh sách gửi về Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

7. Công an tỉnh
- Bố trí 01 xe ô tô và cử 10 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ công tác 

dẫn đường Đội tuyên tuyền lưu động và tham gia diễu hành trên các tuyến phố 
chính của thành phố Hải Dương vào chiều ngày 22/8 và đảm bảo an ninh trật tự 
tại khu vực tổ chức chương trình từ ngày 23 - 24/8; chỉ đạo công an thành phố 
đảm bảo an toàn giao thông tại các ngã 3, ngã 4 các tuyến đường hành trình 
Đoàn diễu hành đi qua.

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an 
toàn, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động của chương trình.

- Vận động 500 cán bộ, chiến sỹ tham gia hiến máu và lập danh sách gửi 
về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương
- Tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục đưa tin, bài tuyên 

truyền về hoạt động hiến máu tình nguyện, gương điển hình tập thể, gia đình 
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu tình 
nguyện trước, trong và sau ngày hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” 
2022.

- Vận động ít nhất 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 
tham gia hiến máu. Lập danh sách người đăng ký hiến máu gửi về Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

9. Sở Nội vụ: Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoàn thiện hồ sơ và chủ 
trì trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, gia đình 
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và cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện giai đoạn 
2020 - 2022.

10. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để Hội chữ 
thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện theo Kết 
luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 94/TB-VP ngày 28/7/2022 của 
Văn phòng UBND tỉnh.

11. Các ban, sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp: Các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, nhất là các đơn vị có thành viên tham gia Ban chỉ đạo cần gương mẫu, 
nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo ngành dọc, tuyên truyền, vận động cán bộ, 
đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu, phấn đấu ít nhất 50% cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia hiến 
máu. Lập danh sách người đăng ký hiến máu gửi về Văn phòng Thường trực 
Ban Chỉ đạo tỉnh.

12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Bố trí địa điểm, âm 
thanh, ánh sáng và phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan thường trực Ban chỉ 
đạo chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu 
và đạt kết quả.

13. UBND thành phố Hải Dương: Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông 
tin thành phố Hải Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh treo băng zôn, 
panner tuyên truyền trên một số đường phố chính của thành phố Hải Dương.

 (Danh sách người đăng ký tham gia hiến máu đề nghị các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo - Số 2 Phan Bội 
Châu, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương; hòm thư điện tử: 
vphmhaiduong@gmail.com trước ngày 19/8/2022 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo 
UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Quốc gia (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội 
CTĐ tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Trưởng Ban Chỉ đạo HMTN tỉnh;
- Sở, ngành, đoàn thể liên quan (t/h);
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- BCĐ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX(01).Ph(05b).

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng 

mailto:vphmhaiduong@gmail.com
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PHỤ LỤC
GIAO CHỈ TIÊU HIẾN MÁU CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Tại ngày Hội hiến máu “Giọt hồng tỉnh Hải Dương” lần thứ X năm 2022
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-BCĐ, ngày      tháng     năm 2022

của Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh)

Stt Cơ quan, đơn vị
Số người 

tham gia hiến 
máu

Thời gian hiến 
máu

NGÀY 23/8

1 Tỉnh Đoàn 
200

2 Sở Y tế 150

7h00-11h30

3 Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác 
(50% tổng số cán bộ, CCVCNLĐ) 600 13h00 – 16h30

NGÀY 24/8

4 Liên đoàn lao động tỉnh 500

5 Sở Giáo dục & Đào tạo 150

6 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 500

7h00-11h30

7 Công an tỉnh 500 13h00-16h30

Cộng 2.600
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