UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:88 /KH-CĐYT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 02

năm 2022

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện
tháng 3 năm 2022
---------Thực hiện công văn số 16/BCĐ.HMTN ngày 09/02/2022 của Ban Chỉ đạo vận động
hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận
hiến máu tình nguyện tháng 3 năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa triển khai thực
hiện ngày Hiến máu nhân đạo với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hiến máu tình nguyện; duy trì, phát
triển nguồn người hiến máu tình nguyện nhằm chủ động trong mọi thời điểm, trong mọi
tình huống, nhất là các dịp Lễ, Tết, hè, dự phòng khi thiên tai, dịch bệnh...
- Nhằm góp phần nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” của viên chức, người
lao động, đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên (HSSV) nhà trường.
2. Yêu cầu
- Công đoàn trường và Đoàn Thanh niên đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hiến
máu nhân đạo để đoàn viên, viên chức, người lao động và HSSV hiểu về ý nghĩa và tầm
quan trọng của việc hiến máu cứu người.
- Trưởng đơn vị tích cực vận động viên chức, người lao động và HSSV tích cực tham
gia hiến máu nhân đạo, đặc biệt đối với những người đã từng tham gia hiến máu nhân đạo.
- Đảm bảo an toàn, thiết thực cho mỗi cá nhân tham gia.
II. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian: Buổi Sáng, ngày 19 tháng 3 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường D, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
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III. Số lượng, đối tượng và quyền lợi người tham gia hiến máu
1. Số lượng
- Số lượng đơn vị máu cần tiếp nhận: 200 đơn vị máu
- Số lượng người cần vận động tham gia hiến máu: 250-300 người.
2. Đối tượng tham gia
- Là cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên Đoàn Thanh
niên và Học sinh sinh viên nhà trường có sức khỏe tốt, tuổi từ 18 đến 60, cân nặng từ 42kg
trở lên đối với nữ và 45kg trở lên đối với nam.
- Các đối tượng sau không tham gia hiến máu:
+ Người chưa đủ thời gia hiến máu từ 84 đến 92 ngày (tính từ lần hiến máu gần nhất
liền kề);
+ Người mắc hoặc có các hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HOV, các bệnh lây truyền
qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét; bệnh huyết áp (cao, thấp);
người sinh sau tháng 03/2004 (chưa đủ 18 tuổi); phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ
dưới 12 tháng tuổi.
3. Quyền lợi của người hiến máu nhân đạo
- Được xã hội tôn vinh về nghĩa cử cao đẹp của người tham gia hiến máu.
- Được tư vấn về sức khoẻ miễn phí.
- Cá nhân tham gia hiến máu sẽ được nghỉ nghỉ ngơi 0,5 ngày sau thời gian hiến máu;
lịch giảng dạy do Phòng Đào tạo sắp xếp dạy bù (nếu có).
IV. Tổ chức thực hiện
1. Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Công đoàn trường và Đoàn Thanh niên triển khai kế
hoạch này đến từng cán bộ, viên chức, lao động và HSSV thuộc đơn vị để thực hiện. Trưởng/
Phó đơn vị; các tổ trưởng Công đoàn; các bí thư Chi đoàn khuyến khích, kêu gọi và vận
động viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và học sinh
sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo theo kế hoạch. Phấn đấu mỗi đơn vị có từ 05 cá nhân
tham gia trở lên.
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2. Đoàn Thanh niên liên hệ với Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa, Văn phòng thường trực
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh để phối hợp sắp xếp tổ chức công tác hiến
máu tình nguyện theo thời gian trên.
3. Phòng Tổ chức – hành chính:
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên bố trí hội trường, khu vực tổ chức để triển khai tổ
chức công tác hiến máu tình nguyện có hiệu quả.
- Bố trí nhân viên y tế hỗ trợ đoàn tham gia hiến máu nhân đạo.
4. Phòng Công nghệ thông tin
- Quảng bá, tuyên truyền hoạt động hiến máu nhân đạo trên website, fanpage của nhà
trường.
5. Phòng Đào tạo và Phòng Thanh tra – Khảo thí KĐCLGD
- Sắp xếp, điều chỉnh lịch dạy bù, lịch thi…. phù hợp cho giảng viên và học sinh sinh
viên tham gia hiến máu (nếu có).
6. Các đơn vị triển khai đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo (theo mẫu đính kèm)
và gửi về đ/c Phạm Đình Hải (Phó Chủ tịch CĐCS, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng
Công tác học sinh sinh viên, ĐT: 0905124969) trước ngày 17/03/2022 để tổng hợp.
Với truyền thống tương thân tương ái và truyền thống hiến máu nhân đạo của nhà
trường, rất mong có sự hưởng ứng tích cực của toàn thể viên chức, người lao động, đoàn
viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện
tháng 3 năm 2022, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (VBĐT);
- BCĐ vận động HMNĐ tỉnh (VBĐT);
- Phòng, Khoa, bộ môn (VBĐT);
- Công đoàn, Đoàn TN (VBĐT);
- Lưu: VT, TC - HC.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hồ Tá Phương
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TRƯỜNG CĐ Y TẾ KHÁNH HÒA
(ĐƠN VỊ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ HỌC SINH SINH VIÊN
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÁNG 03 NĂM 2022
( Thời gian : ngày 19 tháng 03 năm 2022)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh
Nam
Nữ

Đơn vị công tác / Lớp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tổng Cộng

…………., ngày tháng năm 2022
TM. (đơn vị)…….

Ghi chú

