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   KẾ HOẠCH 
Hiến máu tình nguyện trong Ngành y tế năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 23/CV-BCĐ ngày 22/12/2021 của Ban chỉ đạo 

VĐHMTN Về việc giao chỉ tiêu hiến máu năm 2022; 

Sở Y tế Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện trong 

Ngành y tế năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong ngành y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã; nhân viên hệ 

thống y tế tư nhân trong toàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân 

văn, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện và tác dụng của máu trong 

cấp cứu người bệnh, góp phần đáp ứng được nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại 

các cơ sở y tế. 

2. Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu góp phần 

nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân giữ gìn sức khoẻ để giúp đỡ người 

thân gia đình và xã hội. Đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành việc làm 

thường xuyên, liên tục trong các đơn vị y tế; vận động đông đảo mọi người tham 

gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn, hiệu quả và đạt chỉ tiêu đề ra. 

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, CHỦ ĐỀ HIẾN MÁU  

1. Đối tượng 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong ngành y tế 

từ tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã và cộng tác viên y tế tại các thôn/khu phố.  

- Nhân viên các cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh Lạng Sơn. 

(Danh sách các đơn vị theo phụ lục 1 gửi kèm). 

2. Chỉ tiêu vận động 

- Số người tham gia hiến máu tình nguyện dự kiến: 400 người (Chi tiết tại phụ 

lục 2 gửi kèm). 

- Số lượng đơn vị máu tiếp nhận được dự kiến: 330 đơn vị máu. 

3. Chủ đề hiến máu Ngành y tế năm 2022:  

“Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”. 
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia hiến máu tình nguyện 

 * Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, thôn bản khối phố; nhân viên hệ thống y tế 

tư nhân trong toàn tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu và tích cực 

tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Hiến máu cứu người là hoạt động mang tính chất tình nguyện, nhân đạo, góp 

phần tăng cường số lượng máu cung cấp cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị cho 

bệnh nhân. Phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của các đoàn viên, thanh niên tại 

các đơn vị  y tế trong việc hiến máu. 

- Tuyên truyền, tôn vinh những tập thể, cá nhân tích cực tham gia vận động và 

tham gia hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao. 

* Hình thức tuyên truyền: 

- Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện phải được tổ chức 

thường xuyên, liên tục, đưa nội dung tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện 

vào các buổi họp Chi bộ, Công đoàn, sinh hoạt Chi đoàn, giao ban… để nâng cao 

nhận thức và huy động tối đa số người tham gia hiến máu tình nguyện; 

- Tổ chức truyền thông trên trang thông tin điện tử của ngành y tế về ý nghĩa, 

mục đích của việc hiến máu tình nguyện; 

2. Đăng ký :  

* Thông tin cán bộ đầu mối phụ trách hoạt động hiến máu (phụ lục 3). 

* Tổng hợp người tham gia hiến máu tại đơn vị (phụ lục 4) gửi về phòng 

Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế. 

* Thời gian: gửi về Sở Y tế trước ngày 21/01/2022 đồng thời gửi file mềm theo 

địa chỉ: tnhuyen@langson.gov.vn hoặc nvysytls@gmail.com 

* Tiêu chuẩn lựa chọn người tham gia hiến máu: 

- Tuổi: Từ 18 - 60 tuổi (cả nam và nữ). 

- Cân nặng: Từ 45 kg trở lên (nam); từ 42 kg trở lên (nữ); 

- Các chỉ số mạch, huyết áp trong giới hạn (Mạch: 60 - 90 lần/1 phút, Huyết 

áp: tối đa: 100 - 140mmHg, tối thiểu: 60 - 90mmHg). 

- Không mắc các bệnh tim mạch, gan, phổi, thận, ung thư, tiểu đường và các 

bệnh lý về máu.  

- Không nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đường máu: 

HIV/AIDS, viêm gan B, C, giang mai… 

  

mailto:tnhuyen@langson.gov.vn
mailto:nvysytls@gmail.com
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3. Tổ chức tiếp nhận máu của người hiến máu tình nguyện 

  * Thời gian: Tổ chức trong 01 ngày, dự kiến ngày 20/02/2022 - Chủ nhật 

(ngày tổ chức chính thức có giấy mời riêng). 

  * Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện 

Cao Lộc, Lạng Sơn). 

  * Đơn vị tiếp nhận máu: Viện Huyết học truyền máu Trung ương, tiếp nhận 

tại tỉnh Lạng Sơn. 

  IV. KINH PHÍ:  

- Chế độ bồi dưỡng người tham gia hiến máu và kinh phí tổ chức theo quy 

định hiện hành. 

- Kinh phí đưa đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của từng 

đơn vị đến địa điểm hiến máu, do đơn vị bố trí. 

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế 

  - Làm đầu mối và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viện Huyết học và 

Truyền máu Trung ương tổ chức tiếp nhận máu của người hiến máu tình nguyện, 

cấp Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện; 

- Xây dựng nội dung chi tiết của ngày hiến máu, thông báo cho các đơn vị trực 

thuộc và các đơn vị phối hợp. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành y tế tổ chức thực hiện 

đảm bảo theo Kế hoạch xây dựng. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo HMTN tỉnh. 

2. Các phòng trực thuộc Sở Y tế 

Phối hợp đôn đốc, giám sát các đơn vị tổ chức hiến máu theo Kế hoạch. 

Trực tiếp có công chức tham gia hiến máu tình nguyện 

3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức 

khai mạc và tiếp nhận máu của người hiến máu tình nguyện; xây dựng các thông 

điệp, pano, áp phích.. tuyên truyền vận động tại địa điểm hiến máu. 

- Cử cán bộ phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh, tham gia hướng dẫn, tư vấn, sàng lọc, tiếp nhận máu của người 

hiến máu tình nguyện; sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu, hồi sức (nếu có 

xảy ra). 

- Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và vận động cán bộ trong đơn vị, 

người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu tình nguyện; Đăng ký đủ chỉ tiêu theo kế 

hoạch gửi về Sở Y tế đúng thời gian quy định. 
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 4. Các đơn vị trong ngành y tế   

 - Xây dựng kế hoạch và phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt 

động truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong ngành y tế về ý nghĩa, mục đích của việc hiến máu tình nguyện. Vận 

động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện. 

 - Hướng dẫn thông tin về hiến máu: điều kiện tham gia hiến máu, sự an toàn 

của hiến máu; những lưu ý trước, trong, sau khi hiến máu đối với người tham gia 

hiến máu tình nguyện, trách nhiệm và quyền lợi của người hiến máu tình nguyện… 

        - Đăng ký đủ chỉ tiêu theo kế hoạch gửi về Sở Y tế đúng thời gian quy định. 

5. Các đơn vị y tế tư nhân 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và vận nhân 

viên tham gia hiến máu tình nguyện;   

- Đăng ký đủ chỉ tiêu theo kế hoạch gửi về Sở Y tế đúng thời gian quy định. 

6. Đề nghị Công đoàn Ngành Y tế 

Phối hợp triển khai nội dung Kế hoạch hiến máu tình nguyện với chủ đề “Sẻ 

giọt máu đào - Trao niềm hy vọng” trong Ngành y tế năm 2022 đến tất cả các tổ 

chức công đoàn trực thuộc và đoàn viên người lao động 

7. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

- Phối hợp hỗ trợ Ngành Y tế Lạng Sơn tổ chức đợt hiến máu tình nguyện với 

chủ đề “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng” năm 2022 theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố xem xét việc giao giảm chỉ tiêu 

hiến máu đối với ngành y tế trong năm 2022 để tập trung nhân lực cho Chương trình 

“Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình 

nguyện trong ngành y tế năm 2022, đề nghị các đơn vị quan tâm xây dựng kế 

hoạch báo cáo Sở Y tế trước ngày 21/01/2022 để tổ chức triển khai./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (ph/h); 

- Viện HH và TM TW (ph/h); 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PT&TH Lạng Sơn;  

- Các PKĐK tư nhân (th/h); 

- Các đơn vị trong ngành (th/h); 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Công đoàn ngành (ph/h); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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Phụ lục 01 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

I.  CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

2 Bệnh viện Phổi 

3 Bệnh viện Y học cổ truyền 

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng 

5 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

6 Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế 

7 Trung tâm Giám định Y khoa 

8 Trung tâm Giám định Pháp y 

9 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm 

10 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

11 Chi cục Dân số - KHHGĐ 

12 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lạng Sơn 

II.  CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ 

1 Trung tâm y tế thành phố 

2 Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng 

3 Trung tâm y tế huyện Chi Lăng 

4 Trung tâm y tế huyện Cao Lộc 

5 Trung tâm y tế huyện Lộc Bình 

6 Trung tâm y tế huyện Đình Lập 

7 Trung tâm y tế huyện Văn Quan 

8 Trung tâm y tế huyện Bình Gia 
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9 Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn 

10 Trung tâm y tế huyện Văn Lãng 

11 Trung tâm y tế huyện Tràng Định 

III. CÁC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN 

1 Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn 

2 Phòng khám đa khoa Quốc tế Ngọc Lan 

3 Phòng khám đa khoa Minh Tuyết 

4 Phòng khám đa khoa Trường Sinh 

5 Phòng khám đa khoa Phú Lộc 

6 Phòng khám đa khoa Xứ Lạng 
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Phụ lục 02 

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU  

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH 

"SẺ GIỌT MÁU ĐÀO - TRAO NIỀM HY VỌNG"  NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 

 

STT Tên đơn vị Giao chỉ tiêu 

1 Văn phòng Sở Y tế 02 

2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 35 

3 Bệnh viện Phổi 15 

4 Bệnh viện YHCT 15 

5 Bệnh viện PHCN 15 

6  Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh  10 

7 Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế 08 

8 Trung tâm Giám định Y khoa 02 

9 Trung tâm Giám định Pháp y 02 

10 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm 04 

11 Chi cục ATVSTP 02 

12 Chi cục Dân số - KHHGĐ 02 

13 Trường Cao đẳng y tế tỉnh Lạng Sơn 28 

14 Trung tâm y tế thành phố 18 

15 Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng 23 

16 Trung tâm y tế huyện Chi Lăng 23 

17 Trung tâm y tế huyện Cao Lộc 23 

18 Trung tâm y tế huyện Lộc Bình 23 

19 Trung tâm y tế huyện Đình Lập 23 

20 Trung tâm y tế huyện Văn Quan 23 

21 Trung tâm y tế huyện Bình Gia 23 

22 Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn 23 
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23 Trung tâm y tế huyện Văn Lãng 23 

24 Trung tâm y tế huyện Tràng Định 23 

25 Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn 02 

26 Phòng khám đa khoa Quốc tế Ngọc Lan 02 

27 Phòng khám đa khoa Minh Tuyết 02 

28 Phòng khám đa khoa Trường Sinh 02 

29 Phòng khám đa khoa Phú Lộc 02 

30 Phòng khám đa khoa Xứ Lạng 02 

 Tổng cộng: 400 
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Phụ lục 3 

Đơn vị:…………………… 

 

DANH SÁCH 

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

NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SYT ngày    tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế) 

 

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1     

2     

3     

…     

 

NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Phụ lục 4 

SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

TÊN ĐƠN VỊ: …………. 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Lạng Sơn, ngày           tháng 01 năm 2022 

 

DANH SÁCH  

ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN  

HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH "SẺ GIỌT MÁU ĐÀO - TRAO NIỀM HY VỌNG" NĂM 2022 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

STT Họ và tên Đơn vị 
Tuổi 

Số lần đã 

hiến máu 
Số điện thoại 

Ghi chú/ 

(nhóm máu) 

Nam Nữ    

1        

2        

3        

 Cộng:       

 

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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