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KẾ HOẠCH 

Tham gia  hiến máu tình nguyện hưởng ứng 

 Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

  

 Thực hiện kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 27/5/2022 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Chương trình Hành 

trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố 

Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tham gia hiến máu tình nguyện Hưởng ứng 

Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân có đủ sức khỏe tích cực 

tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), đáp ứng đủ lượng máu  cho cấp cứu và 

điều trị người bệnh tại địa phương trong dịp hè, đảm bảo công tác hiến máu an 

toàn và phòng chống dịch bệnh. 

- Thúc đẩy tinh thần nhân ái, hiến máu cứu người, xây dựng văn hóa, thói 

quen hiếu máu nhắc lại thường xuyên với mỗi người trong cộng đồng. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu  

tình nguyện và an toàn truyền máu; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về bệnh 

tan máu bẩm sinh (Thalassemia). 

Nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các 

cấp; thúc đẩy phong trào HMTN ở mỗi cơ quan, đơn vị bảo đảm đạt và vượt chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tham gia Chương trình Hành trình đỏ bảo đảm diễn ra an 

toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và đạt các chỉ 

tiêu đề ra. 

3. Chỉ tiêu 

 Vận động trên 800 người đang ký tham gia HMTN, tiếp nhận tối thiểu 

550 đơn vị trở lên. 

Thực hiện thành công và đạt chỉ tiêu tham gia hiến máu tình nguyện 

Chương trình  Hành trình đỏ tỉnh Lạng  Sơn năm 2022. 
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II.  THÔNG ĐIỆP SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp. 

2. Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại. 

3. Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt. 

4. Hiến máu an toàn - phòng chống dịch COVID -19 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Dự khai mạc Chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu 

"Giọt  hồng Xứ Lạng" năm 2022 (do Ban Chỉ đạo HMTN tỉnh tổ chức).  

a.Thời gian: 8 giờ ngày 10/7/2022(Chủ nhật). 

b. Địa điểm: Hội trường Thành uỷ - UBND thành phố Lạng Sơn, số 02 

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

c. Thành phần dự:  

 -  Đại diện Thường trực Thành ủy; 

-  Đại diện Thường trực HĐND thành phố; 

-  Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

-  Đại diện lãnh đạo UBMT tổ quốc Việt Nam thành phố;  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố 

Lạng Sơn (theo Quyết định 2031/QĐ- UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch 

UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố 

Lạng Sơn). 

- Các đ/c Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các phường xã. 

d. Chương trình: 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Phát động Chương trình Hành trình đỏ và ngày hội hiến máu “ Giọt hồng 

Xứ Lạng năm 2022 của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh. 

- Phát biểu hưởng ứng của người dân. 

- Phát biểu của đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN 

và trao cờ lưu niệm cho Ban tổ chức. 

- Tiết mục nhảy Flashmob- hành trình tuổi thanh xuân. 

- Nghi thức hô quyết tâm thực hiện thành công hành trình đỏ năm 2022. 

-Kết thúc chương trình đại biểu chụp hình lưu niệm tại sân khấu Khai mạc. 

- Đại biểu thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. 

2. Ngày Hội  HMTN tại Thành phố Lạng Sơn năm 2022 
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a. Thời gian: Từ  6h30 ngày 11/7/2022 (Thứ Hai) 

b. Địa điểm: Hội trường Thành uỷ - UBND thành phố Lạng Sơn số 02 

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

c. Thành phần tham gia hiến máu: Cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn thành 

phố lạng Sơn (Có biểu phân bổ chỉ tiêu kèm theo). 

d. Đơn vị tiếp nhận máu: 

  - Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

- Triển khai giấy mời tới các đại biểu tham dự Chương trình Khai mạc   

Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn  năm 2022 (8 giờ ngày 10/7/2022) 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố chuẩn bị giấy mời cho cá nhân 

tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian diễn ra 

Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

2. Hội Chữ thập đỏ thành phố 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố xây dựng kế 

hoạch, phân công nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan trong việc triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc kế hoạch đã đề ra. 

- Tổng hợp danh sách đăng ký tham gia HMTN của các đơn vị nộp về Ban 

chỉ đạo vận động HMTN tỉnh trước ngày 24/6 /2022. 

- Phối hợp với Trung tâm - Văn hóa thể thao thành phố thực hiện tuyên 

truyền  về ngày Hội Hiến máu tình nguyện tại thành phố Lạng Sơn  năm 2022. 

- Thực hiện 1 số nhiệm vụ do Ban vận động hiến máu tình nguyện Tỉnh giao. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hiến máu Hành trình đỏ năm 2022 về Ban chỉ 

đạo vận động HMTN thành phố. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

  Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức tuyên truyền trên các 

tuyến phố về Chương trình Hành trình đỏ ngày Hội hiến máu tình nguyện của 

Thành phố Lạng Sơn năm 2022. 

 4. Phòng Văn hóa -Thông tin thành phố 

 Tuyên truyền các hoạt động ngày Hội hiến máu tình nguyện trên địa bàn 

Thành phố Lạng Sơn. 
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5. Công an thành phố 

  - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước trong thời gian diễn ra   

Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn  năm 2022. 

 - Tuyên truyền cán bộ, chiến sỹ tham gia đăng ký HMTN đạt chỉ tiêu giao. 

 6. Đoàn thể - Các tổ chức Chính trị thành phố 

 - Đề nghị Thành đoàn Lạng Sơn: Phối hợp với Hội Chữ thành phố làm 

tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu đạt 

chỉ tiêu giao. Cử 10 đoàn viên phối hợp với đội tình nguyện viên của Tỉnh tham 

gia các hoạt động, hướng dẫn người đến Hiến máu. 

 - Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố: Tuyên  truyền đoàn viên 

công đoàn trong khối Doanh nghiệp về ý nghĩa hiến máu tình nguyện cứu người, 

tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu giao. 

 -  Đề nghị Hội Cựu Chiến binh thành phố: Tuyên  truyền vận động Hội 

viên Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở về công tác Hiến máu tình nguyện và  tham 

gia đăng ký hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu giao.  

 -  Đề nghị Hội Nông dân thành phố: Tuyên  truyền Hội viên Hội Nông 

dân cấp cơ sở về công tác Hiến máu tình nguyện và  tham gia đăng ký hiến máu 

tình nguyện đạt chỉ tiêu giao.  

-  Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Tuyên  truyền Hội viên 

Hội Phụ nữ cấp cơ sở về công tác Hiến máu tình nguyện và tham gia đăng ký 

hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu giao. 

 7. Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tổ chức tuyên truyền cán bộ giáo viên, nhân viên các trường học tham gia 

đăng ký hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao.  

 8. Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành thành phố 

 - Tổ chức tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, 

đoàn viên, thanh niên, người lao động của cơ quan, đơn vị về những điều cần biết 

đối với hiến máu tình nguyện, mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.  

 - Vận động và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện bảo đảm chỉ tiêu. 

 9. Uỷ ban nhân dân các phường, xã 

Chỉ đạo Ban vận động HMTN các phường, xã tổ chức tuyên truyền phổ 

biến cho nhân dân về những điều cần biết đối với hiến máu tình nguyện, mục 

đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Vận động và tạo điều kiện cho cán bộ 

công chức, nhân dân tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu giao.  
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 10. Đề nghị Trường THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Việt Bắc, 

THPT Hoàng Văn Thụ  

 Tổ chức tuyên truyền cán bộ giáo viên, nhân viên  tham gia đăng ký hiến 

máu tình nguyện đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao. 

 Trên đây là Kế hoạch tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương 

trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến 

máu tình nguyện thành phố Lạng Sơn. 

 Đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, đảng, đoàn thể, UBND các 

phường, xã lập danh sách đăng ký hiến máu gửi về Ban chỉ đạo vận động 

HMTN thành phố (Hội Chữ thập đỏ thành phố) trước ngày 20/6/2022.   

* Lưu ý khi lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu các đơn đề 

nghị rà soát tránh trường hợp 1 người có tên đăng ký trong 2  đoàn thể. 

 

Nơi nhận:       
- TT BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các TV BCĐ HMTN TP; 

- Các phòng, ban,đảng, đoàn thể TP; 

- Ban vận động HMTN phường, xã;  

- Trang TTĐT TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu VT+ TTBCĐ TP.    

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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