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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 
Số:            /SYT-NVYD 
V/v phân công trách nhiệm 

thực hiện Kế hoạch hiến máu tình 

nguyện “Blouse trắng - Trái tim 

hồng” của ngành Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế. 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 22/02/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

ban hành Kế hoạch hiến máu tình nguyện trong ngành Y tế năm 2021 với chủ đề 

“Blouse trắng - Trái tim hồng”.  

Để buổi Lễ phát động và chương trình tiếp nhận máu trong ngành y tế “Blouse 

trắng - Trái tim hồng” đạt kết quả theo kế hoạch đã xây dựng, Sở Y tế yêu cầu các 

bộ phận, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Địa điểm, thời gian 

- Buổi sáng ngày 29/5/2021 (bắt đầu từ 7h00) 

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

2. Nội dung 

- Lễ khai mạc “Blouse trắng - Trái tim hồng” (quy mô 50 người). 

- Tổ chức tiếp nhận máu theo kế hoạch. 

3. Phân công nhiệm vụ các bộ phận, đơn vị 

a) Phòng Nghiệp vụ Y - Dược 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ 

chức thực hiện thành công Kế hoạch 26/KH-SYT.  

- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho buổi Lễ khai mạc 

- Phân công các đơn vị thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ khi tiếp nhận máu 

“Blouse trắng - Trái tim hồng”. 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai kế hoạch. 

b) Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

- Bố trí địa điểm và các điều kiện cần thiết như: ma két, âm thanh, ánh sáng, 

nước uống phục vụ đại biểu cho Lễ khai mạc (quy mô 50 người, gồm: Đại diện 

BCĐHMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TW, Lãnh 

đạo Sở Y tế, Công đoàn ngành, Lãnh đạo đơn vị tuyến tỉnh, CLB Hiến máu tình 
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nguyện Trường Cao đẳng Y tế, Hội thầy thuốc trẻ, Phóng viên Báo Đài PT&TH 

tỉnh). 

- Bố trí khu tiếp đón, lối đi, phân luồng và cử cán bộ y tế tiến hành giám sát 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Lễ phát động và tiếp nhận máu cho đại biểu, 

khách mời và những người tham gia hiến máu tình nguyện.  

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bố trí nhân lực 

các điều kiện cần thiết cho toàn bộ các nhiệm vụ trong buổi Lễ phát động và tiếp 

nhận máu đảm bảo an toàn, hiệu quả, giảm thời gian chờ đợi của người tham gia 

hiến máu.  

- Cử cán bộ trực cấp cứu, chuẩn bị các phương tiện cần thiết xử trí cấp cứu 

trong trường hợp cần thiết. 

- Tiếp nhận, sử dụng kinh phí do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hỗ 

trợ vào các hoạt động của buổi hiến máu theo quy định.  

- Hướng dẫn, bố trí khu vực trông giữ xe miễn phí cho đại biểu, người tham gia 

hiến máu tình nguyện. 

- Các điều kiện về con người, cơ sở vật chất cho buổi Lễ phát động và tiếp 

nhận máu đảm bảo đầy đủ trước 17h00 ngày 28/5/2021. 

- Kết thúc tiếp nhận hiến máu tình nguyện “Blouse trắng - Trái tim hồng”, tổng hợp 

báo cáo về Sở Y tế (phụ lục 3) và qua email: tnhuyen@langson.gov.vn.   

c) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Giao Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo khoa Truyền thông phối hợp với đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn xây dựng tin bài và tổ chức tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa, kết quả của cuộc vận động hiến máu tình nguyện “Blouse trắng - 

Trái tim hồng” của ngành Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông 

tin điện tử Sở Y tế từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 05/6/2021. 

- Cử cán bộ truyền thông đưa tin tại Lễ phát động và tiếp nhận máu kịp thời, 

hiệu quả. 

d) Các đơn vị tham gia hiến máu: 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 22/02/2021 của Sở Y tế. Căn 

cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, nhiệm vụ thực tế tại đơn vị có kế hoạch cử 

người tham gia hiến máu tình nguyện thay thế (nếu cán bộ đã đăng ký không thể tham 

gia hiến máu tình nguyện) đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đăng ký. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động tích cực tham 

gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo đúng theo thời gian dự kiến (phụ lục 2).  

- Giao cán bộ đầu mối đơn vị đăng ký và liên hệ với cán bộ phụ trách hiến máu tại 

điểm hiến máu để phối hợp triển khai (phụ lục 01). 

- Đề nghị cán bộ khi đi tham gia hiến máu mang theo chứng minh thư nhân 

dân/thẻ căn cước công dân. Trước khi đi hiến máu tiến hành rà soát, kiểm tra nhiệt độ 

từ cơ quan, nếu có cán bộ sốt, ho, khó thở hoặc có các biểu hiện bệnh lý khác thì không 

tham gia hiến máu và thay thế cán bộ khác. 

mailto:tnhuyen@langson.gov.vn


3 

 

 - Bố trí phương tiện đưa, đón cán bộ tham gia hiến máu đến điểm hiến máu, đảm 

bảo đúng thời gian. 

e) Mời BCH Công đoàn ngành, Hội Thầy thuốc trẻ tham gia chỉ đạo, động viên 

cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn hiến máu tình nguyện tại buổi Lễ “Blouse trắng 

- Trái tim hồng”. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ: 

- Bà Từ Như Huyền, Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế:  0919.962.258 

- Ông  Nguyễn Quốc Huy, Viện HH và TM Trung ương:  0979.501.382. 

- Ông Trần Hữu Khánh, Viện HH và TM Trung ương :  0973.357.313. 

- Ông Nguyễn Xuân Quyền, Hội chữ thập đỏ tỉnh:   0985.278.428. 

Nhận được văn bản, đề nghị các bộ phận, đơn vị triển khai thực hiện đạt và vượt 

chỉ tiêu theo Kế hoạch số 26/KH-SYT./. 

Lưu ý: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ khai mạc sẽ không thực 

hiện chương trình văn nghệ theo Kế hoạch số 26/KH-SYT. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Viện HH - Truyền máu TW (Ph/h); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Ph/h); 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Công đoàn ngành; 

- Hội Thầy thuốc trẻ; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Cổng Thông tin ĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Phan Lạc Hoài Thanh 
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Phụ lục 1 

 

DANH SÁCH 

CÁN BỘ ĐẦU MỐI PHỐI HỢP TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

NGÀNH Y TẾ NĂM 2021 

 

TT Đơn vị 
Họ và tên cán bộ 

phụ trách 
Chức vụ Điện thoại 

1 Sở Y tế Từ Như Huyền 
Cán bộ phòng 

NVYD 
0919.962.258 

2 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
Dương Công Tình Cán bộ P. KHTH 0866.206.266 

3 Bệnh viện Phổi Nguyễn Đình Sự 
Cán bộ phòng 

TCHC 
0985.526.333 

4 Bệnh viện YHCT Hoàng Tố Linh 
Cán bộ phòng 

TCHC 
0343.230.248 

5 Bệnh viện PHCN Ngô Thị Tuyết Mai 
Phụ trách phòng 

KHTH 
0387.980.646 

6 
Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 
Hoàng Thị Mai 

Trưởng phòng 

TCHC 
0982.153.688 

7 
Trung tâm Kiểm 

dịch Y tế Quốc tế 

Lương Thị Nam 

Phương 

Cán bộ khoa Xét 

nghiệm 
0916.782.086 

8 
Trung tâm Giám 

định Y khoa 
Lương Cẩm Phong Giám đốc 0912.207.108 

9 
Trung tâm Giám 

định Pháp y 
Hoàng Doãn Huỹnh 

Phó Giám đốc 

phụ trách 
0915.926.858 

10 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm 

Triệu Thị Hương Phó Giám đốc 0989.151.268 

11 
Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 
Hoàng Văn Hà 

Trưởng phòng 

HCTH 
0982.876.142 

12 
Chi cục Dân số - 

KHHGĐ 
Vi Văn Thái Cán bộ 0972.135.217 

13 
Trường Cao đẳng Y 

tế tỉnh Lạng Sơn 

Bùi Hữu Uyển 
Trưởng phòng 

CT HS-SV 
0913063288 

Hoàng Minh Độ Trưởng trạm Y tế 0936196469 

14 TTYT thành phố 
Hoàng Thị Linh 

Nhâm 
Cán bộ 0983.884.256 

15 
TTYT huyện Hữu 

Lũng 

Kim Ngọc Thủy 

Phó Giám đốc - 

Chủ tịch công 

đoàn 

0988.471.970 

Bế Thị Thúy 
Cán bộ phòng 

KHTH 
0382.099.699 

Nguyễn Linh Trang 
Tổ trưởng Tổ 

CTXH 
0858.210.695 
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16 
TTYT huyện Chi 

Lăng 
Đinh Ngọc Huyền 

Bí thư Đoàn 

thanh niên 
0338.384.222 

17 
TTYT huyện Cao 

Lộc 
Hoàng Thị Bích Cán bộ P. KHNV 0973577957 

18 
TTYT huyện Lộc 

Bình 
Lương Thúy Vân Cán bộ P. KHTH 0354.169.420 

19 
TTYT huyện Đình 

Lập  
Bế Thị Bích Ngọc Phó Giám đốc 0985.278.451 

20 
TTYT huyện Văn 

Quan 
Vy Văn Hương 

Phụ trách khoa 

Dược  TTB  

VTYT 

0911.433.113 

21 
TTYT huyện Bình 

Gia 
Lê Xuân Sơn 

Trưởng phòng 

KHNV 
0344.576.222 

22 
TTYT huyện Bắc 

Sơn 
Dương Công Quyết 

Trưởng khoa 

YTCC-DD 
0942.832.188 

23 
TTYT huyện Văn 

Lãng 

Nguyễn Trung 

Dũng 
Bí thư Chi đoàn 0975.695.301 

Chu Phương Thảo 
Phó Chủ tịch 

Công đoàn 
0976.369.588 

24 
TTYT huyện Tràng 

Định 
Bế Văn Thắng Bí thư Chi đoàn 0396.982.242 
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Phụ lục 2 

 

DỰ KIẾN THỜI GIAN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021 

 

STT Đơn vị 

Số lượng người huy 

động tham gia hiến 

máu 

Thời gian 

 hiến máu 

1 Sở Y tế 01 

7h00 - 7h30  

2 Bệnh viện YHCT 15 

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 10 

4 
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm 
05 

5 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 02 

6 Chi cục Dân số - KHHGĐ 02 

7 Trung tâm Giám định Pháp y 02 

8 Bệnh viện PHCN 15 

7h30 - 8h00 9 Bệnh viện Phổi 20 

10 Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế 09 

11 Trung tâm y tế huyện Chi Lăng 27 
8h00 - 8h30 

12 Trung tâm y tế huyện Văn Quan 31 

13 Trung tâm y tế huyện Văn Lãng 23 

8h30 - 9h00 14 Trung tâm y tế huyện Lộc Bình 25 

15 Trung tâm Giám định Y khoa 02 

16 Trung tâm y tế huyện Cao Lộc 25 
9h00 - 9h20 

17 Trung tâm y tế huyện Đình Lập 24 

18 Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn 23 
9h20 - 9h40 

19 Trung tâm y tế huyện Tràng Định 23 

20 Trung tâm y tế huyện Bình Gia 30 
9h40 - 10h00 

22 Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng 28 

23 Trung tâm y tế thành phố 18 
10h00  - 10h40 

24 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lạng Sơn 39 

25 Bệnh viện đa khoa tỉnh 52 10h40 - 11h30 

 Cộng 451  
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Phụ lục 3:  
 SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

ĐƠN VỊ......... 

Số:               /….. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lạng Sơn,  ngày      tháng 5 năm 2021 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀNH Y YẾ NĂM 2021 

 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Kết quả đạt được  

STT 
Đơn vị tham gia 

hiến máu 

Số lượng người 

đến hiến máu 

Số đơn vị 

máu hiến 

Ghi chú 

 

1     

2     

3     

...     

 Cộng     

3. Khó khăn, vướng mắc 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Kiến nghị, đề xuất 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Người tổng hợp 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Lãnh đạo đơn vị  

(ký và đóng dấu) 
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