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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện  

nhân dịp Tết và Lễ Hội Xuân hồng năm 2021 

----- 

Căn cứ Công văn số 161/UBND-KGVX, ngày 13/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh “Về việc thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình 

nguyện dịp Tết và Lễ Hội Xuân hồng năm 2021” và Công văn số 1088-

CV/TĐTN-PT, ngày 17/4/2020 “về việc vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên 

tham gia hiến máu tình nguyện”; 

      Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch tổ chức Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện nhân dịp Tết và Lễ 

Hội Xuân hồng năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Vận động cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và thanh niên (gọi 

chung là người hiến máu) tham gia hiến máu tình nguyện cứu người góp phần 

khắc phục tình trạng khang hiếm máu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đồng 

thời tuyên truyền nghĩa cử cao đẹp của hiến máu. 

- Thông qua hoạt động, nhằm giới thiệu, nhân rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp 

của cán bộ đoàn viên, hội viên trong khối đến người dân trong các hoạt động an 

sinh xã hội gắn chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). 

- Chương trình được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn về các 

biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền 

vận động giúp người hiến máu hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, tin tưởng, an tâm khi 

tham gia hoạt động hiến máu. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc phát động trong cán bộ, đoàn viên, học sinh, 

sinh viên và thanh niên tích cực đăng ký tham gia các hoạt động hiến máu tình 

nguyện (theo chỉ tiêu phân bổ). 

- Ban Thường vụ Đoàn Khối phối hợp cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện tỉnh Trà Vinh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) và Bệnh viện huyết học 

truyền máu Cần Thơ tổ chức điểm hiến và nhận máu. 

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI NGƯỜI THAM 

GIA HIẾN MÁU 

1. Đối tượng:  Vận động  cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và thanh 

niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối tham gia (trong đó: lực lượng nồng 
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cốt là đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường Cao Đẳng Y tế và trường Cao 

Đẳng nghề Trà Vinh; đoàn viên thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh). 

2. Điều kiện tham gia hiến máu: Người tham gia hiến máu phải đảm bảo 

đủ sức khoẻ và các điều kiện theo quy định sau: 

- Người hiến máu có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi (đối với nữ); 18 đến 45 

tuổi (đối với nam). Có sức khỏe tốt và thực sự tình nguyện hiến máu cứu người. 

- Cân nặng từ 45kg trở lên. 

- Trị số huyết áp: Tối đa 100 đến 160mmHg; Tối thiểu 60 đến 

100mmHg. 

- Nhịp tim mạch: Từ 60 đến 90 lần/phút. 

- Nồng độ huyết sắc tố (Hb): 120g/l – 125g/l. 

- Không bị nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm qua các đường truyền máu. 

- Thời gian giữa 02 lần truyền máu ít nhất 8 tuần đối với cả nam và nữ. 

3. Quyền lợi của người hiến máu 

- Được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. 

- Được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm máu (hoàn toàn 

miễn phí, bí mật): Nhóm máu, HIV, virut viêm gan B, virut viêm gan C, Giang 

mai, Sốt rét. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm 

các mầm bệnh này thì sẽ được Bác sĩ mời đến để tư vấn sức khỏe, phòng chống 

bệnh tật. 

- Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện: Ngoài giá trị về mặt 

tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện còn có giá trị bồi hoàn máu, số 

lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến đã hiến. Giấy 

Chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên toàn quốc. 

* Lưu ý:  

- Người hiến máu mang theo Chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy 

thân có liên quan khi tham gia hiến máu. 

- Buổi tối trước ngày đi hiến máu cần chú ý: Không thức quá khuya, 

không uống rượu, bia và các chất kích thích; Không nên ăn các món ăn có nhiều 

đường, nhiều dầu, mỡ và ngủ đủ giấc 07-08 tiếng/đêm. 

- Buổi sáng ngày đi hiến máu: nên ăn nhẹ trước khi đi, hạn chế thức ăn béo 

ngọt. Trong thời gian lấy máu nếu thấy bất cứ biểu hiện như: chóng mặt, buồn nôn, 

vã mồ hôi, đau buốt ở vị trí kim tiêm thì cần báo ngay cho nhân viên y tế.       

IV. CHỈ  TIÊU, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Chỉ  tiêu vận động: Phấn đấu đạt 300 đơn vị máu (gửi kèm bảng 

phân bổ chỉ tiêu) 

2. Thời gian: Dự kiến trong tháng 02/2021 (có thông báo sau). 

3.  Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



 

3 

1. Đoàn Khối 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện 

nhân dịp Tết và Lễ Hội Xuân hồng năm 2021 đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Liên hệ, phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh 

Trà Vinh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) và Bệnh viện huyết học, truyền máu Cần Thơ 

chuẩn bị tốt các nội dung cho đợt hiến máu tình nguyện. 

- Phối hợp với Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế chuẩn bị tốt cơ sở 

vật chất phục vụ hoạt động hiến máu. 

- Phụ trách dự trù kinh phí liên quan để trang trí, khánh tiết và các hoạt 

động phục vụ hoạt động của đợt hiến máu. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc tham mưu cấp ủy, lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian để người tham gia hiến máu tình 

nguyện tham gia tốt hoạt động do Đoàn Khối tổ chức.  

- Các cơ sở Đoàn triển khai, phát động cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh 

viên và thanh niên tại cơ quan, đơn vị tham gia đăng ký và lập danh sách đăng 

ký tham gia hiến máu tình nguyện (Có mẫu gửi kèm) gửi về Văn phòng Đoàn 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp (số 2A, Lý Tự Trọng, Khóm 2, Phường 1, 

Thành phố Trà Vinh), và Ioffice Đoàn khối trước ngày 28/01/2021. 

- Ban Thường vụ Đoàn khối chọn đơn vị Đoàn trường Cao đẳng Y tế Trà 

Vinh làm điểm thực hiện hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2021. Giao Ban 

Chấp hành Đoàn trường phụ trách chính công tác điều phối, sắp xếp, ổn định lực 

lượng tham gia hiến máu trong thời gian diễn ra đợt hiến máu, đảm bảo theo đề 

nghị của Bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ, phụ trách khu vực tiếp nhận 

ghi phiếu, đo huyết áp, đo nhiệt độ. Chuẩn bị trang trí khánh tiết và nước Trà 

Đường cho người tham gia hiến máu. 

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong hoạt động tình 

nguyện hiến máu cứu người, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Bí thư ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

- Hội Chữ Thập đỏ tỉnh (để ph/h); 

-BGH các trường THPT, Trung tâm GDTX 

HNDN TP. Trà Vinh (nắm chỉ đạo); 

- Bệnh viện huyết học tuyền máu Cần Thơ (để 

ph/h); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BTV ĐOÀN KHỐI 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ 

DOANH NGHIỆP 

BCH ……………………… 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 0    năm 2021 

 

DANH SÁCH  
Đoàn viên, thanh niên đăng ký tình nguyện hiến máu 

---------------- 
  

STT Họ và tên Đơn vị Nhóm máu Số điện thoại 
Ghi 

chú 

1      

      

      

      

      

 

Lập bảng T/M BAN CHẤP HÀNH 
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TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐ I CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  19 tháng 01 năm 2021 

 

BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU 
Hiến máu tình nguyện nhân dịp Tết và Lễ Hội Xuân hồng năm 2021 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 102 KH/ĐTN, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ 

 Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

-------------- 

TT Đơn vị Chỉ tiêu Ghi chú 

01 Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành 2   

02 Đoàn Trường TTGDTX & HNDN TPTV 2   

03 Đoàn trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh 2   

04 Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh 100   

05 Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh 40   

06 Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT 9   

07 Đoàn  cơ sở Sở Y Tế 20   

08 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên & Môi trường 10   

09 Đoàn cơ sở Sở Văn hoá, thể thao & Du lịch 10   

10 Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải 6   

11 Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa 10   

12 Đoàn cơ sở Cty Điện Lực Tà Vinh 20   

13  Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Trà Bắc 3   

14 Chi đoàn cơ sở Sở Lao động – TB&XH 3   

15 Chi đoàn Công ty CP Thủy sản Cửu Long 1   

16 Chi đoàn Công ty CP Dược phẩm TV - Pharm 1   

17 Chi đoàn Công ty cổ phần Cấp thoát nước TV 3   

18 Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh 2   

19 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương 3   

20 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT 3   

21 Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT 4   

22 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương 3   

23 
Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN, Chi nhánh Trà 

Vinh 
1   

24 Chi đoàn Tỉnh đoàn Trà Vinh 2   

25 Chi đoàn Đài phát thanh & THTV 3   

26 Chi đoàn Sở Khoa học & Công nghệ 2   

27 Chi đoàn Sở Kế hoạch & Đầu tư 1   

28 Chi đoàn Sở Tư pháp 1   
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29 Chi đoàn Sở Xây Dựng 3   

30 Chi đoàn Sở Thông tin & Truyền thông 1   

31 Chi đoàn Sở Tài chính  1   

32 Chi đoàn Tòa án tỉnh 2   

33 Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân 1   

34 Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội 3   

35 Chi đoàn Kho bạc Nhà nước 2   

36 Chi đoàn Cty CP PT Điện Nông thôn 3   

37 Chi đoàn Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết 3   

38 Chi đoàn Cty Xăng dầu 1   

39 Chi đoàn  BQL DA các CT Dân dụng & CN 2   

40 Chi đoàn BQL Khu kinh tế 1   

41 Chi đoàn Phòng Khám Đa khoa Thiên Ân 3   

42 Chi đoàn Viễn Thông Trà Vinh 4   

43 Chi đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh 3   

Tổng cộng 300   

 


