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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo năm 2019 

 

Căn cứ chương trình hoạt động năm 2019 của Công đoàn Dệt May Việt 

Nam. Chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam (28/7/1929-

28/7/2019), Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Dệt May 25/3 và 88 năm ngày 

thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2019. Hưởng ứng ngày 

toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 và “Chiến dịch những giọt máu hồng” do 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban chỉ đạo Quốc gia về vận động hiến 

máu tình nguyện phát động. Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp cùng Đoàn 

Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Ngày hội Hiến máu tình 

nguyện trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ 

ngành Dệt May.  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

- Nhằm khơi dậy tinh thần, ý thức của đoàn viên, thanh niên, CNVCLĐ 

trong việc tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, thể hiện nét đẹp truyền thống 

tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. 

- Tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên, CNVCLĐ tích cực tham 

gia hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều 

trị người bệnh trong dịp hè năm 2019, đóng góp thiết thực vào công tác chăm sóc 

sức khỏe nhân dân với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Công tác tuyên truyền, vận động: 

Đối tượng tuyên truyền: Tất cả cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên, 

CNVCLĐ ngành Dệt May. 

Nội dung tuyên truyền: 

- Tuyên truyền để mọi người hiểu ý nghĩa cao cả, tầm quan trọng của việc 

hiến máu cứu người, việc hiến máu đúng cách hoàn toàn không ảnh hưởng đến 

sức khoẻ của người cho máu, để mọi người khoẻ mạnh đều tự nguyện và sẵn 

sàng hiến máu. 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, vai trò 

đặc biệt quan trọng của máu trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh. 

- Tuyên truyền về đối tượng, độ tuổi, quyền lợi của người tham gia hiến 

máu tình nguyện. 

- Tuyên truyền, vận động các gương điển hình tiên tiến trong phong trào 

hiến máu nhân đạo.  

- Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp 

- Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại 
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- Máu là quà tặng của cuộc sống 

- Một giọt máu, triệu tấm lòng 

- Hình thức tuyên truyền: 

- Tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị, buổi sinh hoạt, gặp gỡ, tuyên 

truyền, vận động trực tiếp các đối tượng; tuyên truyền trên các phương tiện 

truyền thông, thông tin đại chúng của đơn vị như: Treo băng rôn, áp phích, hệ 

thống loa truyền thanh, đăng tải các tin, bài viết về việc tổ chức hiến máu tình 

nguyện trên các cổng thông tin điện tử, Website, facebook... của đơn vị để mọi 

người được biết và tham gia. 

- Phối hợp, tổ chức truyền thông hướng dẫn mọi người về ý thức giữ gìn 

sức khỏe, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người thân, gia đình và cộng đồng; xem việc 

hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi người, góp phần đáp 

ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. 

2. Tổ chức hiến máu nhân đạo: 

Đối tượng vận động và điều kiện tham gia hiến máu: 

- Tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không mắc bệnh 

tim mạch, da liễu và truyền nhiễm, có sức khỏe tốt và đảm bảo các điều kiện 

khác mà Trung tâm Hiến Máu đưa ra, tình nguyện tham gia hiến máu. 

- Nam đủ 18 đến 60 tuổi, nữ đủ 18 đến 55 tuổi, có cân nặng từ 45 kg trở lên. 

- Khoảng cách giữa 2 lần hiến máu ít nhất là 84 ngày. 

- Có giấy tờ tùy thân: Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân... 

- Những người không tham gia đăng ký hiến máu: Người bị nhiễm HIV, 

viêm gan B, viêm gan C, phụ nữ có thai, người đã từng quan hệ tình dục không 

an toàn, người có bệnh mãn tính như: tim mạch, gan, thận. 

Chế độ chăm sóc đối với người tham gia hiến máu tình nguyện: 

Người tham gia hiến máu được hưởng các chế độ sau (Theo thông tư số 

05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế): 

- Được khám, tư vấn sức khỏe, được kiểm tra các xét nghiệm: Huyết sắc tố, 

viêm gan B ngay trước khi hiến máu. 

- Được xét nghiệm nhóm máu (hệ A,B,O và Rh); các virut lây qua đường 

truyền máu: HIV, Viêm gan B, Viêm gan C, Giang mai. 

- Nhận xuất ăn trị giá 30.000 đồng/người/lần hiến máu. 

- Nhận quà tặng bằng hiện vật nhằm động viên khuyến khích, bồi dưỡng sức 

khỏe đối với người hiến máu tình nguyện: 

  + Người tình nguyện hiến thể tích máu 250 ml nhận quà trị giá 100.000 đ. 

  + Người tình nguyện hiến thể tích máu 350 ml nhận quà trị giá 150.000 đ. 

   + Người tình nguyện hiến thể tích máu 450 ml nhận quà trị giá 180.000 đ. 

- Nhận khoản kinh phí hỗ trợ đi lại là 50.000 đồng/người/lần hiến máu. 

- Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. 
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- Được bồi hoàn máu tối đa bằng số lượng máu đã hiến tại các bệnh viện 

công lập trên toàn quốc theo quy định. 

Ngoài các tiêu chuẩn chế độ được hưởng theo quy định trên, Công đoàn 

Dệt May Việt Nam hỗ trợ đi lại và bồi dưỡng cho những người tham gia hiến 

máu 100.000 đồng/người bằng tiền mặt.  

Công đoàn Dệt May Việt Nam khuyến khích các đơn vị cơ sở, tùy điều kiện 

của mỗi đơn vị, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp đề xuất với chính 

quyền có thêm các phần bồi dưỡng cho người tham gia hiến máu tình nguyện 

của đơn vị mình.  

 Địa điểm và thời gian tổ chức:  

-  Địa điểm  Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Xã lệ Chi - 

Gia Lâm - Hà Nội.  

- Thời gian tổ chức  Sáng ngày 05/04/2019 (thứ sáu).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Công đoàn Dệt May Việt Nam:  

- Căn cứ chương trình hoạt động năm 2019 của Công đoàn Dệt May Việt 

Nam về việc tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019. Phối hợp Đoàn thanh niên 

Tập đoàn, ban hành kế hoạch và tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại các 

khu vực.  

- Thành lập Ban chỉ đạo, triển khai, tổ chức ngày hội theo kế hoạch. 

- Giao Ban Tuyên giáo phối hợp Đoàn Thanh niên Tập đoàn chủ động, 

tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên cơ sở tuyên truyền vận 

động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, CNVCLĐ hăng hái tham 

gia hiến máu tình nguyện; phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Viện 

Huyết học truyền máu Trung ương, những đơn vị tiếp nhận máu tại các khu vực, 

các đơn vị đăng cai, tham mưu với Ban chỉ đạo để  tổ chức Ngày hội Hiến máu  

đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

- Tổng kết đánh giá việc tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Động 

viên, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hiến 

máu và vận động hiến máu tình nguyện.  

2. Đoàn Thanh niên Tập đoàn: 

 - Phối hợp cùng Công đoàn Dệt May Việt Nam tuyên truyền, vận động 

cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Cử lực lượng đoàn viên tham gia các công việc của Ngày hội. 

 3. Công đoàn, Đoàn Thanh niên trường Đại học Công nghiệp Dệt May 

Hà Nội: 

-  Căn cứ Kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện của Công 

đoàn Dệt May Việt Nam, báo cáo Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo đơn vị, lập kế hoạch 

tổ chức triển khai tại đơn vị. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, CNVCLĐ về hiến máu tình nguyện.  
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- Đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ cả về thời gian, 

kinh phí, đảm bảo chính sách và quyền lợi đối với người tham gia hiến máu tình 

nguyện. Động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân trong đơn vị có 

nhiều thành tích trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.  

- Lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện (theo mẫu gửi 

kèm) Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 20/3/2019 gửi về Ban Tuyên giáo 

Công đoàn Dệt May Việt Nam (Email: chien.thaloga@gmail.com).  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019” 

của Công đoàn Dệt May Việt Nam. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực 

hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. 

 

Nơi nhận                                                                                    
- Trường ĐHCNDMHN (thực hiện); 

- TLĐLĐVN (báo cáo); 

- Bệnh viện HN Việt Đức (phối hợp) 

- Các ban CĐ DMVN (phối hợp); 

- Đoàn TN CSHCM Tập Đoàn (phối hợp); 

- Lưu: VT, TG. 
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