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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu 2019 - 2021  

và phát động hiến máu tình nguyện năm 2021 

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

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban 

Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh năm 2021;  

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy khối và Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây 

dựng kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu và vận 

động hiến máu tình nguyện năm 2021 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thiết thực hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình 

nguyện năm 2021”. Qua đó, biểu dương, tôn vinh cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh 

niên có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu, đồng thời khuyến khích 

đoàn viên thanh niên tiếp tục tham gia hiến máu cứu người. 

- Thông qua hoạt động kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng dành cho 

những người hiến máu tình nguyện, khích lệ các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh 

niên tiếp tục đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện. 

- Hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tránh phô trương 

hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, hoạt động 

được tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHUẨN 

1. Nội dung 

- Tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2021. 

* Chương trình: 

+ Ổn định tổ chức. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan về ý nghĩa cao 

đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện. 

+ Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối (nếu có). 

+ Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu. 
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+ Phát biểu của cá nhân được tôn vinh. 

+ Kết thúc lễ. 

- Hoạt động hiến máu tình nguyện (có chương trình chi tiết riêng). 

2. Thành phần tham dự 

- Đại biểu khách mời: đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu 

tình nguyện tỉnh; đại diện Thường trực Tỉnh đoàn; Thường trực Đảng ủy Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn 

Khối các cơ quan; Bí thư hoặc Phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc; phóng viên 

Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và truyền hình Trà Vinh. 

- Đại biểu được tuyên dương: Tổng số 15 - 30 đồng chí. 

- Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu: dự kiến khoảng 300 đồng chí 

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

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về việc tổ chức Chiến dịch vận động 

hiến máu tình nguyện nhân dịp Tết và Lễ Hội Xuân hồng năm 2021” và phân bổ 

chỉ tiêu). 

3. Tiêu chuẩn 

3.1. Đối tượng: Là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh 

viên, thanh niên công nhân (gọi chung là Đoàn viên thanh niên) đang học tập, 

sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh    

nghiệp tỉnh.  

3.2. Giai đoạn xét tuyên dương: tính từ tháng 01/2019 đến 30/3/2021 

3.3. Số lượng: từ 03 lần trở lên. 

3.4. Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Tờ trình đề nghị xét tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu 2019 

– 2021 của BCH đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở kèm danh sách đề nghị. 

- Bảng photocopy “Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện” của các lần 

tham gia hiến máu. 

- Phù hiệu “Nghĩa cử cao đẹp” (nếu có). 

- Bảng photocopy các phiếu ghi danh, phiếu tham gia hiến máu tình 

nguyện (nếu có). 

3.5. Thời gian gửi hồ sơ: Đến hết ngày 15/4/2021. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian:  Dự kiến đầu ngày 06/5/2021, gồm 02 nội dung: 

+ Lễ tôn vinh hiến máu: bắt đầu lúc 7giờ30 đến 8giờ00.  

+ Hoạt động hiến máu sẽ tiến hành sau khi Lễ tôn vinh kết thúc (có thông 

báo triệu tập lực lượng sau) 

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu hiến máu triển khai đến các cơ 

sở Đoàn trực thuộc. 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung kế 

hoạch đề ra. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa 

của phong trào hiến máu tình nguyện; vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh 

niên tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu 

phân bổ. 

- Giao Đoàn trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh làm thường trực hoạt động, 

báo cáo cấp ủy, BGH nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt các nội 

dung của kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện 

tiêu biểu 2019 – 2021 và vận động hiến máu tình nguyện năm 2021, Ban 

Thường vụ Đoàn Khối đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn triển khai thực 

hiện tốt./. 

 

 

 

* Nơi nhận:     

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV – Bí thư ĐUK 

CCQ &DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Thường trực ĐUK CCQ &DN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng ủy Khối (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 


