
UBND XÃ QUANG MINH
BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG
 HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

          Số: 37/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Quang Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 25/07/2022 của Ban chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện huyện Gia Lộc về việc tổ chức ngày Hội hiến 
máu tình nguyện "Gia Lộc ngàn trái tim hồng" năm 2022. Ban chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện xã Quang Minh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, 
vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Tuyên truyền và làm thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo, các nhà 

quản lý, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về 
HMTN; vận động mọi người tích cực, tự nguyện hưởng ứng phong trào HMTN, 
hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Quan tâm công tác mở rộng nguồn hiến máu, vận động và thu hút nhiều 
người hiến máu nhắc lại từ lần thứ 2 trở lên.

II- NỘI DUNG:
1. Công tác tham mưu, tuyên truyền:
Kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của Ban chỉ 

đạo vận động HMTN xã.
Xây dựng, triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình 

nguyện năm 2022 đến các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và 
tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm 
quan trọng, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người.

BCĐ vận động HMTN xã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính 
quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp 
nhân dân tích cực tham gia HMTN.

2. Đối tượng, chế độ đối với người tham gia HMTN:
2.1. Đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện:
Nam, nữ có đủ sức khỏe, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, tuổi từ 18 đến 

60; nữ cân nặng từ 42kg trở lên, nam cân nặng từ 45kg trở lên, bao gồm tất cả 
các nhóm máu. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các 
đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
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2.2. Đối tượng không tham gia hiến máu:
Người bị mắc các bệnh mãn tính (Tim mạch, các bệnh truyền nhiễm lây 

qua đường máu như: Viêm gan B, C, HIV, Giang mai...) Phụ nữ đang trong chu 
kỳ kinh nguyệt, đang mang thai và cho con bú.

2.3. Chế độ đối với người tham gia HMTN: 
Đối với người tham gia hiến 1 đơn vị máu thể tích 250ml,  Bộ Y tế quy 

định tại Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 như sau:
+ Quà tặng bằng hiện vật trị giá: 100.000 đồng.
+ Phục vụ ăn nhẹ tại chỗ tương đương: 30.000 đồng.
+ Hỗ trợ chi phí đi lại: 50.000 đồng.
- Ngoài ra Hội chữ thập đỏ huyện chi hỗ trợ bằng tiền mặt cho mỗi người 

hiến máu: 30.000 đồng; UBND xã hỗ trợ: 200.000 đồng; Trích quỹ nhân đạo 
Hội CTĐ xã hỗ trợ: 100.000 đồng.

3. Chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tổ chức:
3.1. Chỉ tiêu: Thực hiện vận động tham gia hiến máu tình nguyện vượt chỉ 

tiêu do BCĐ HMTN huyện giao là 32 người, được phân bổ cụ thể như sau:
- Vận động 30% số cán bộ, công chức xã tham gia hiến máu: 06 người.
- Vận động đoàn viên, hội viên các đoàn thể: 16 người. Trong đó:
+ Đoàn thanh niên: 06 người.
+ Hội Nông dân: 04 người.
+ Hội Phụ nữ: 04 người.
+ Hội CCB: 02 người
- Vận động 0,15% nhân dân trong độ tuổi lao động tham gia hiến máu (mỗi 

thôn 02 người) = 10 người.
3.2. Thời gian tổ chức: 01 ngày, dự kiến vào ngày 19 tháng 8 năm 2022. 

Xã Quang Minh tham gia hiến máu buổi sáng, từ 07h30 đến 11h30.
3.3. Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Gia Lộc.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ông Nguyễn Văn Biên – Phó Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban:
- Phụ trách chung về các hoạt động của Ban chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện theo hướng dẫn Ban chỉ đạo HMTN huyện và các quy định của các 
ngành liên quan đến công tác hiến máu tình nguyện.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các Ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện 
cuộc vận động hiến máu nhân đạo hoàn thành chỉ tiêu được giao, tạo điều kiện 
thuận lợi để mọi người hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.
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2. Bà Phạm Thị Dẫy – Chủ tịch Hội Chữ  thập đỏ xã – Phó ban TT:
- Có trách nhiệm tham mưu với Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã để 

chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, cung cấp tài liệu 
tuyên truyền, các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác vận động hiến máu 
tình nguyện.

- Tổng hợp danh sách các đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện, báo 
cáo với UBND và Ban chỉ đạo xã. Có kế hoạch cụ thể, phối hợp với các ngành 
chức năng tổ chức tốt việc đi hiến máu, đảm bảo an toàn.

3. Ông Phạm Duy Đức – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phó ban:
- Cùng với Phó ban Thường trực giúp Trưởng ban xây dựng các văn bản chỉ 

đạo của Ban chỉ đạo trong đợt HMTN. Có trách nhiệm xây dựng bài tuyên truyền 
để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện.

Có trách nhiệm chỉ đạo các Chi  đoàn tuyên truyền vận động đoàn viên, 
thanh niên tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành 
từ 06 chỉ trở lên.

4. Ông Vũ Ngọc Vinh – Công chức KT-NS – Thành viên:
- Có trách nhiệm xây dựng kinh phí để hỗ trợ đoàn tham gia hiến .Tuyên 

truyền vận động cán bộ, công chức tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình 
nguyện, phấn đấu hoàn thành từ 06 chỉ trở lên.

5. Ông Hồ Đình Đốn -  Chủ tịch MTTQ xã – Thành viên:
- Có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ 

xã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN. Tuyên truyền 
vận động cán bộ, công chức tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn 
đấu hoàn thành từ 06 chỉ tiêu trở lên.

6. Bà Phạm Thị Luyên – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã – Thành viên:
- Có trách nhiệm chỉ đạo các chi hội phụ nữ tuyên truyền vận động cán bộ, 

hội viên tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành 
từ 04 chỉ tiêu trở lên.

7. Ông Nguyễn Văn Dinh – Chủ tịch Hội Nông dân xã – Thành viên:
- Có trách nhiệm chỉ đạo các chi hội nông dân tuyên truyền vận động cán 

bộ, hội viên tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn 
thành từ 04 chỉ tiêu trở lên.

8. Ông Phạm Văn Quyền – Chủ tịch Hội CCB xã – Thành viên:
Có trách nhiệm chỉ đạo các chi hội CCB tuyên truyền vận động cán bộ, hội 

viên tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành từ 02 
chỉ tiêu trở lên.

9. Ông Phạm Quốc Khởi - Đài truyền thanh xã – Thành viên: 
- Có trách nhiệm tuyên truyền nội dung các văn bản liên quan đến công tác 

vận động hiến máu tình nguyện, kịp thời biểu dương các tập thể và các cá nhân 
tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện trên hệ thống truyền thanh.
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10. Bà Đặng Thị Hương Quỳnh – Trưởng Trạm y tế - Thành viên:
 - Có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc và cử các y, bác sỹ đi 

cùng đoàn tham gia hiến máu bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu. 
Tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên trạm đăng ký tham gia hiến máu 
tình nguyện.

11. Ông Vũ Tiến Công - Hiệu trưởng trường THCS – Thành viên:
- Có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức trường 

THCS tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
12. Ông Nguyễn Văn Quân - Hiệu phó trường TH – Thành viên:
- Có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức trường TH 

tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
13. Bà Phạm Minh Lệ - Hiệu trưởng trường MN – Thành viên:
- Có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức trường MN 

tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
14. Các ông Bí thư, Trưởng thôn – Thành viên:
- Có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các ban 

ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong thôn tích cực 
đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành ít nhất 02 chỉ tiêu.

Các ban ngành đoàn thể lập danh sách người tham gia đăng ký hiến máu 
tình nguyện từ ngày 05/08/2022 đến ngày 10/08/2022 gửi về Thường trực BCĐ 
vận động HMTN xã để tổng hợp báo cáo BCĐ vận động HMTN huyện.

Trên đây là kế hoạch vận động HMTN xã Quang Minh năm 2022. Đề nghị 
các đồng chí trong BCĐ vận động HMTN xã; các ban ngành, đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người 
tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giao.

Nơi nhận:
- TT BCĐVĐ HMTN huỵện;
- BTV Đảngn ủy;                       Để báo cáo
- Lãnh đạo UBND ;
- Thành viên BCĐVĐ HMTN;
- Trưởng ban ngành, đoàn thể;
- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Văn Biên
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