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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-BCĐQG ngày 29/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện Chiến dịch “Những 

giọt máu hồng” hè và chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ IX năm 2021; Kế 

hoạch số 73/KH-TƯHCTĐ ngày 06/4/2021 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam về việc thực hiện Chiến dịch Những giọt máu hồng hè, chương trình “Hành 

trình đỏ” lần thứ IX và vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người năm 

2021; Kế hoạch số 20/KH-BCĐQG ngày 07/4/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia 

Vận động hiến máu tình nguyện về việc tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến 

máu tiêu biểu hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6/2021; Ban Chỉ đạo 

Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 

dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân có đủ sức khỏe tích cực 

tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị 

người bệnh trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2021; tiếp nhận được lượng máu lớn điều 

phối cho tuyến trung ương để sản xuất ra các sản phẩm máu an toàn, chất lượng. 

- Nâng dần số lượng người dân trên địa bàn tỉnh đăng ký hiến tặng mô, tạng 

thông qua việc tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo cao đẹp của việc hiến mô, bộ 

phận cơ thể người (lồng ghép với công tác vận động hiến máu tình nguyện). 

- Ổn định nguồn người hiến máu dự bị, duy trì công tác tuyên truyền, vận 

động hiến máu tình nguyện thường xuyên. 

- Nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện, các chương trình tiếp nhận máu với số 

lượng lớn cho Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp để dự phòng 

tai nạn, thảm họa. 

- Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực 

trong công tác hiến máu tình nguyện; đề cao tinh thần nhân văn, nhân ái hiến máu 

cứu người; xây dựng văn hóa và thói quen hiến máu thường xuyên, nhắc lại đối 

với người dân. 

- Góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử của dân tộc, về tình 

yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến sức trẻ của mình 

cho xã hội.  
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2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động của Chiến dịch cần đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và 

đạt được các chỉ tiêu đề ra.  

- Hội Chữ thập đỏ các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường 

trực tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp về triển khai thực hiện Chiến 

dịch, đặc biệt là những đơn vị tổ chức sự kiện Ngày hội hiến máu và tham gia 

Chương trình “Hành trình đỏ”. 

- Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tiếp nhận máu phải đảm bảo thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Kế hoạch tổ chức sự kiện phải có sự thống nhất cao giữa các thành viên 

trong Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các cấp, đơn vị tổ chức sự kiện 

và đơn vị tiếp nhận máu. 

II. CHỈ TIÊU CHIẾN DỊCH 

1. 100% Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, 

thành phố và Hội Chữ thập đỏ khối sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021.  

2. Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021, toàn tỉnh vận động trên 

3.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 2.100 đơn vị máu (bằng 35% 

kế hoạch năm 2021); trong đó hơn 70% đơn vị máu có thể tích trên 250ml.  

3. 100% các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 

năm 2021 được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

4. 100% các câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị được duy trì và sẵn sàng “hiến 

máu cứu người” khi có nhu cầu của bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. 

5. Vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

của cơ quan, đơn vị hành chính, doanh nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện 

trong dịp hè 2021. 

6. 100% các sự kiện hiến máu tình nguyện tổ chức trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Chọn, cử 01 người hiến máu xuất sắc đi dự Lễ tôn vinh 100 người hiến 

máu tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội; Ban Chỉ đạo tỉnh tôn vinh, biểu dương 30 - 40 

người hiến máu tiêu biểu (ít nhất 5 lần) tại Chương trình “Hành trình đỏ” hưởng 

ứng sự kiện Ngày Quốc tế tôn vinh người hiến máu (14/6). 

8. Vận động được tối thiểu 20 - 25 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể 

người để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm trầm trọng nguồn mô, tạng cho 

người bệnh hiện nay. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Thời gian thực hiện Chiến dịch: 4 tháng, từ tháng 5 - 8/2021.  

- Chuỗi các sự kiện Ngày hội được diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố 

và cao điểm là Chương trình “Hành trình đỏ” do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu 

tình nguyện tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến 

tổ chức vào đầu tháng 7/2021. 
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IV. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG 

1. Ban hành các văn bản thực hiện Chiến dịch: Kế hoạch Chương trình 

“Hành trình đỏ” năm 2021; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quốc tế người hiến máu (14/6); các văn bản khác liên quan đến hoạt động hiến 

máu tình nguyện trong tình hình dịch Covid-19… 

2. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động nâng cao nhận thức cộng 

đồng trên các kênh thông tin đại chúng của tỉnh, của địa phương về mục đích, ý 

nghĩa nhân đạo của việc hiến máu, hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người, nhất là 

trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Thực hiện tuyên truyền các 

thông điệp chính của Chiến dịch: 

- Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt. 

- Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp. 

- Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại. 

- Cho đi là còn mãi. 

- Hiến máu an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Tổ chức các Ngày hội hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến tặng mô, tạng 

nhân đạo, tư vấn sức khỏe và bệnh tan máu bẩm sinh trên địa bàn các huyện, thị 

xã, thành phố, đơn vị trực thuộc. Một số sự kiện, hoạt động chính của Chiến dịch 

theo 3 đợt sau: 

(1). Phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận máu 

tại thị xã Sa Pa; tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng hưởng ứng 

“Tháng công nhân”; tại huyệnVăn Bàn hưởng ứng “Tháng nhân đạo” do Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam phát động. 

(2). Phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận máu tại 

huyện Mường Khương, huyện Bắc Hà, huyện Bảo Yên, huyện Si Ma Cai.   

(3). Phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận máu tại 

Chương trình “Hành trình đỏ” ở thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát.  

Tùy vào điều kiện, tình hình thực tế và công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các hoạt động hiến máu tình nguyện nêu trên sẽ 
được sắp xếp, bố trí vào thời gian thích hợp; Ban Chỉ đạo sẽ có văn bản chỉ 
đạo sau.  

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng; lồng ghép hoạt động tôn 

vinh người hiến máu tiêu biểu cấp tỉnh vào dịp tổ chức chương trình “Hành trình 

đỏ” năm 2021; cử đại biểu dự Hội nghị tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu 

toàn quốc tại Hà Nội hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu. 

5. Duy trì, phát triển nguồn người hiến máu dự bị và vận động hiến máu 

đột xuất.  

6. Rà soát, thành lập Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các xã, 

thị trấn. 

7. Tư vấn, giám sát, hỗ trợ, báo cáo, tổng kết Chiến dịch “Những giọt máu 

hồng” hè năm 2021.  
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V. KINH PHÍ 

1. Đối với cấp tỉnh:  

- Từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện công tác 

tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2021. 

- Từ nguồn của đơn vị tiếp nhận máu hỗ trợ cho đơn vị tổ chức và người 

hiến máu theo quy định tại Thông tư 17/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về 

quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn 

phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. 

- Từ các nguồn vận động hỗ trợ hợp pháp khác. 

2. Đối với cấp huyện:  

- Từ nguồn ngân sách của huyện, thị xã, thành phố cấp cho công tác tuyên 

truyền, vận động hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ huyện, thị xã, thành 

phố năm 2021. 

- Từ nguồn của đơn vị tiếp nhận máu hỗ trợ cho đơn vị tổ chức và người 

hiến máu theo quy định tại Thông tư 17/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế về 

quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn 

phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. 

- Từ các nguồn vận động hỗ trợ hợp pháp khác. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh)  

- Hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực 

thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch. 

- Tham mưu tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2021 cấp tỉnh; tôn 

vinh, biểu dương những cá nhân hiến máu tiêu biểu trong phong trào hiến máu 

tình nguyện tại tỉnh; chọn, cử cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị tôn vinh toàn quốc tại 

Hà Nội nhân Ngày Quốc tế người hiến máu. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng ngay từ đầu Chiến dịch, tập trung cao điểm vào chương trình “Hành trình 

đỏ” tại tỉnh. 

- Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo 

huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị tiếp nhận máu tổ chức các điểm hiến máu đảm 

bảo an toàn, khoa học; đẩy mạnh việc tổ chức hiến máu trong các khu công 

nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, trường chuyên 

nghiệp, doanh nghiệp, khu dân cư. 

- Giám sát chặt chẽ lực lượng tham gia hiến máu của các đơn vị để đảm bảo 

lượng máu tiếp nhận theo kế hoạch.  

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch “Những giọt máu hồng” 

hè năm 2021. 
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2. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, 

thành phố, đơn vị trực thuộc  

- Căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch phù hợp với 

tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.  

- Phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh để triển khai thực hiện tổ chức 

các sự kiện Ngày hội hiến máu tại địa phương theo kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu 

được giao.  

- Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cấp giấy chứng nhận, hỗ 

trợ tờ rơi tuyên truyền cho Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các 

huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, củng cố và phát triển nguồn người 

hiến máu với các loại hình câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị tại các cơ quan, đơn vị, 

trường học, các xã, phường, thị trấn để vận động hiến máu đột xuất đáp ứng nhu 

cầu cấp cứu người bệnh. 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông vận động hiến máu, hiến tặng mô, tạng; 

tổ chức tiếp nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo; tư vấn sức khỏe và bệnh 

tan máu bẩm sinh. 

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng; lựa chọn các cá nhân tiêu 

tiểu đề nghị cấp trên tôn vinh, biểu dương hưởng ứng Ngày Quốc tế tôn vinh 

người hiến máu. 

 - Tổ chức tư vấn, tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng 

tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên và chủ nhiệm các câu 

lạc bộ.  

- Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2021 tại 

địa phương, đơn vị. 

3. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Lào Cai 

- Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu 

tình nguyện. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, tuyên 

truyền các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Chiến dịch “Những giọt máu 

hồng” hè năm 2021. 

4. Chế độ báo cáo 

Kết thúc Chiến dịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo 

kết quả thực hiện về Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) 

trước ngày 05/9/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 

2021; các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                          

- BCĐ Quốc gia vận động HMTN; 

- Viện Huyết học- Truyền máu TW; 

- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 

- CT, PCT3; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- BCĐ Vận động HMTN tỉnh; 

- BCĐ Vận động HMTN các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Cổng 

TTĐT tỉnh Lào Cai; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, VX2,4.   

  

TM. BCĐ VẬN ĐỘNG HMTN  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Giàng Thị Dung 
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