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KẾ HOẠCH 

Vận động hiến máu tình nguyện của cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên  

 Ngành Y tế trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân hồng năm 2023 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 3311/KH-BCĐ ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện tỉnh về thực hiện vận động hiến máu tình nguyện trên địa 

bàn tỉnh năm 2023;  
   

 

  Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Ngành Y tế xây dựng kế hoạch vận 

động hiến máu tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh 

viên Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 như sau:  
 

I. Mục đích yêu cầu: 
 

 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động . Qua 

đó gián tiếp tuyên truyền tới những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về ý nghĩa của 

việc hiến máu tình nguyện. 
 

2. Xây dựng nghĩa cử nhân ái trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động đặc biệt là học sinh, sinh viên Ngành Y tế. 
 

 3. Mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên Ngành 

Y tế là một tuyên truyền viên xuất sắc tại cộng đồng. 
 

II. Nội dung thực hiện: 
 

 - Phát động phong trào thi đua “Hiến máu cứu người” tới 100% cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động, sinh viên trong toàn ngành tham gia hiến máu lập 

thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 

27/02/2023. 
 

 - Các đơn vị trong toàn ngành xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm động viên cán 

bộ công chức, viên chức, người lao động, sinh viên trong toàn ngành hưởng ứng 

phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023 theo chỉ tiêu được giao. 
 

 

 - Đối tượng tập trung nhiều vào lứa tuổi đoàn viên thanh niên, sinh viên; 
 

 - Đưa vào chỉ tiêu thi đua của các đơn vị năm 2023; 
 
 

 - Khoa Truyền thông Giáo dục sức khoẻ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, viết bài trên Đài 

Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nam, 

trang Website của tỉnh...bằng các phóng sự, các bản tin,... 
 

 

 

 



III. Tổ chức thực hiện: 
 

  1. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền để cho mỗi 

cán bộ CC,VC, người lao động, sinh viên Ngành Y tế hiểu rõ; mục đích, tầm quan 

trọng của việc hiến máu tình nguyện. 
 

 

 2. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức 

thực hiện chỉ tiêu được giao của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện Ngành Y tế Hà 

Nam đạt kết quả cao. 
 

3. Thời gian thực hiện hiến màu vào ngày 17/02/2023 (ngày 27/01 năm Quý Mão)  

    Địa điểm hiến máu: Ban chỉ đạo sẽ thông báo tới các đơn vị sau 
 

 4. Tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích trong 

phong trào hiến máu tình nguyện và rút kinh nghiệm trong công tác vận động hiến 

máu tình nguyện và tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2023.  
 

5. Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện (gửi kèm 

chỉ tiêu năm 2023) tuyên truyền và triển khai ở đơn vị mình, đăng ký danh sách gửi 

về Văn phòng Công đoàn ngành trước ngày 01/02/2023 qua địa chỉ Email:   

congdoanytehanam@gmail.com 
 

 6. Các đơn vị đóng trên địa bàn các huyện, thành phố hiến máu theo chỉ tiêu 

phân bổ của các huyện, thành phố và gửi kế hoạch, chỉ tiêu phân bổ, kết quả thực 

hiện về Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Ngành Y tế (Qua Công đoàn ngành) tổng 

hợp tính điểm thi đua cuối năm 2023. 
   

Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Ngành Y tế yêu cầu Thủ trưởng, Chủ tịch 

các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt nội dung trên./. 
 
 

  Nơi nhận                                             TM. BAN CHỈ ĐẠO HMTN NGÀNH Y TẾ                                                                                                  

- Ban chỉ đạo HMTN tỉnh;                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN     

- Công đoàn Y tế Việt Nam;    (Để báo cáo) 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Ban chỉ đạo HMTN Ngành Y tế;  (Để chỉ đạo)                                            

- Các đơn vị trong toàn ngành;        (Để thực hiện)                                                                                                

- Lưu: VT, CĐ ngành. 

                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

                                                                                    Trương Thanh Phòng 

 

 

 

 

 

 


		2022-12-22T13:48:21+0700


		2022-12-22T14:04:37+0700


		2022-12-22T14:04:37+0700


		2022-12-22T14:04:37+0700




