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     Kiến Thụy, ngày       tháng 3 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện  

và tổ chức tiếp nhận máu ngành Giáo dục năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCDHMTN ngày 23/02/2022 của Ban chỉ 

đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kiến Thụy về việc tuyên truyên, vận 

động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2022, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động 

hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu ngành Giáo dục năm 2022 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ 

trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với công tác hiến máu tình nguyện, tự 

nguyện tham gia hiến máu. 

- Tăng số lượng người hiến máu tình nguyện nhằm phục vụ kịp thời cho 

công tác cấp cứu, điều trị cho nhân dân. 

- Hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên, liên 

tục, là nghĩa cử vì cộng đồng được triển khai rộng khắp các nhà trường, các cơ 

sở giáo dục ngoài công lập. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện đảm bảo an toàn, đúng 

quy trình chuyên môn. 

- Làm tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe và giải quyết đúng chế độ, 

quyền lợi cho người hiến máu theo quy định của Nhà nước. 

- Đảm bảo đúng chỉ tiêu vận động và thu gom máu do Ban Chỉ đạo hiến 

máu tình nguyện huyện giao. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền vận động 

Hiệu trưởng các nhà trường tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, 

giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, biểu dương, khen thưởng 

kịp thời những tấm gương hiến máu tiêu biểu, có hình thức hỗ trợ cán bộ, giáo 

viên, nhân viên tham gia hiến máu. 

2. Tổ chức Ngày hội hiến máu năm 2022 
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* Thời gian: Bắt đầu từ 7h30’ ngày 03 tháng 4 năm 2022.  

 * Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (đối diện Chi cục thuế 

khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy). 

* Cách thức thực hiện: 

 - Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu 

qua hệ thống băng zôn, tờ rơi, phát thanh, tư vấn tập trung, tư vấn trực tiếp. 

- Các trường đăng ký danh sách, chuẩn bị lực lượng tham gia hiến máu 

tình nguyện đúng thời gian, số lượng, đối tượng theo quy định. Tuyệt đối 

không lập danh sách những đối tượng không thể tham gia hiến máu. 

- Đơn vị trực tiếp thực hiện thu gom máu: Trung tâm huyết học – Truyền 

máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. 

3. Số lượng phân bổ cho các trường vận động tham gia: 

- Bậc mầm non, tiểu học, THCS theo tỷ lệ giao (Có biểu đính kèm) 

- Các trường gửi danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trước ngày 

30/3/2021 (Lập trực tuyến qua địa chỉ email:  pgd-kienthuy@haiphong.edu.vn) 

4. Quyền lợi của người tham gia hiến máu: 

- Được tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn các nội dung liên quan đên việc 

hiến máu; 

- Được xét nghiệm: nhóm máu, HIV, virut viêm gan B, viêm gan C...; 

- Được phục vụ bữa ăn nhẹ, chăm sóc sức khỏe sau khi hiến máu tình 

nguyện; 

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện và ghi nhận 

vào thành tích tham gia hiến máu tình nguyện theo quy định. Những tập thể có 

số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu sẽ được Phòng 

Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ban chỉ đạo biểu dương và khen thưởng kịp thời. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề 

nghị phản ánh Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Ban CĐHMTN huyện (Để b/c); 
- Các trường MN,TH,THCS (Để phối hợp t/h); 
- Lưu: VT. 

 

 

 

                TRƯỞNG PHÒNG 

                       

                             

 

   

 

                          Nguyễn Văn Phán 
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CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG 

Hiến máu tình nguyện ngành Giáo dục năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-PGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2022 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) 
 

STT Đơn vị 
Số lượng (Người) 

Ghi chú 
Mầm non Tiểu học THCS 

1 Đại Đồng 6 4 3  

2 Hữu Bằng 6 6 4  

3 Đông Phương 4 5 4  

4 Thuận Thiên 7 6 4  

5 Ngũ Đoan 6 5 5  

6 Minh Tân 5 5 4  

7 Thị trấn Núi Đối  5 4 4  

8 Thanh Sơn 5 5 3  

9 Tân Trào 6 5 4  

10 Đại Hợp 6 5 4  

11 Đoàn Xá 6 5 4  

12 Thụy Hương 5 4 3  

13 Ngũ Phúc 6 4 3  

14 Tân Phong 5 3 3  

15 Kiến Quốc 6 6 5  

16 Tú Sơn 7 8 5  

17 Du Lễ 5 3 3  

18 Đại Hà 5 5 4  

Tổng cộng 99 88 70  
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