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KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình Hành trình đỏ
"Kết nối dòng máu Việt" năm 2020, hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư và
Tôn vinh người hiến máu giai đoạn 2019 - 2020
Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-BCĐ ngày 02/12/2019 của Ban Chỉ đạo vận
động HMTN tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức HMTN năm 2020;
Căn cứ Văn bản số 1640/UBND-VX1 ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về
việc phối hợp tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình Đỏ” năm
2020;
Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch
tổ chức Chương trình Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu Việt" năm 2020, Hành
trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư và tôn vinh người hiến máu giai đoạn 2019 - 2020
với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Mục đích:
- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở
vùng nông thôn, miền núi hiểu và có ý thức sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người
thân, gia đình và xã hội, xem việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp từ đó
tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo; mở rộng đối tượng tham gia
hiến máu tình nguyện đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh
trong năm 2020.
- 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.
- Tập duyệt một chương trình huy động số lượng lớn người tham gia hiến
máu đề phòng khi xảy ra thảm hoạ có thể đáp ứng kịp thời.
- Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hiến
máu tình nguyện giai đoạn 2019 - 2020.
2. Yêu cầu
- Tổ chức phát động nội dung chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng
máu Việt” năm 2020 và hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư đến các Sở, ban,
ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ
trang, các địa phương trên địa bàn tỉnh để cùng tham gia hưởng ứng;
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- Các hoạt động của chương trình đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả,
đúng mục đích và đạt được các chỉ tiêu đề ra:
+ Vận động khoảng 4.000 người đăng ký hiến máu và phấn đấu tiếp nhận
trong chiến dịch là 2.000 đơn vị máu. Riêng ngày 30/7/2020 là 1.000 - 1.200
đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện.
+ Tuyền truyền đến 4.000 người hiểu về căn bệnh tan máu bẩm sinh.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác truyền thông (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/8/2020)
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng các chuyên trang, chuyên mục,
phóng sự về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu, giới
thiệu bệnh tan máu bẩm sinh và các gương điển hình tham gia hiến máu… trên
các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh - Truyền
hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử và hệ thống Đài truyền thanh của
cấp huyện, cấp xã.
- Tổ chức treo băng rôn, banner, áp phích xung quanh khu vực các trường
đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, một số cơ quan và một
số tuyến phố chính; khu trung tâm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổ
chức tuyên truyền lưu động bằng ô tô, xe máy.
Tổ chức phát thư mời tham gia Ngày hội hiến máu đến các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, khu đông dân cư.
2. Tổ chức Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư.
- Thời gian: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 20/8/2020
- Chủ đề: “Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.
- Hành trình: Tổ chức tại 04 đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch (có bảng
chỉ tiêu kèm theo). Cấp tỉnh tổ chức vào ngày 30/7/2020 tại Trung tâm hội nghị
tỉnh.
3. Tổ chức diễu hành tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian: Từ 07h30 đến 11h00, ngày từ ngày 20/7/2020 đến ngày
23/7/2020 và ngày 26-29/7/2020 (đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền lưu
động trong các khu công nghiệp từ ngày 20/7/2020 đến ngày 23/7/2020).
- Địa điểm: Trên các trục đường thành phố Vĩnh Yên, Bình Xuyên và các
trục đường chính của thành phố Phúc Yên (có kế hoạch riêng). Tập trung nhiều
tại các khu công nghiệp.
- Hình thức: Chia hai đoàn diễu hành.
- Thành phần diễu hành: 20 cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 30 tình nguyện
viên Liên đoàn lao động tỉnh, 30 đoàn viên, hội viên Tỉnh Đoàn , 90 tình nguyện
viên các huyện, thành phố và 100 tình nguyện viên Hành trình đỏ, 06 phóng
viên Báo, Đài, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử.
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- Tôn vinh 264 cá nhân, 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác
hiến máu tình nguyện giai đoạn 2019 - 2020.
4. Tổ chức mít tinh khai mạc Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu Việt"
năm 2020, hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư và Tôn vinh người hiến máu
tình nguyện giai đoạn 2019-2020.
- Thời gian: 08h00 - 10h00 ngày 30/7/2019 (thứ năm)
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh
- Thành phần tham gia: Dự kiến 500 người.
+ Về phía Trung ương: Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN,
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu
Trung ương.
+ Về phía tỉnh: Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở,
ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; trường học trong kế hoạch;
Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung
ương; đơn vị tài trợ; đại diện bệnh nhân được truyền máu.
+ Các tình nguyện viên tham gia hiến máu và 264 cá nhân, 32 tập thể được
tôn vinh.
5. Tổ chức ngày hội hiến máu Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư
- Thời gian: 07h00 đến 17h30 ngày 30/7/2020 (thứ năm)
- Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- Thành phần tham gia: BTC Hành trình đỏ tỉnh, Viện Huyết học - Truyền
máu TW, phóng viên Đài, Báo TW và địa phương, đại sứ Hành trình đỏ, các
đoàn viên, CNLĐ của Liên đoàn lao động tỉnh, các đoàn viên, hội viên của Tỉnh
Đoàn.
+ Huy động từ 2.000 đến 2.500 người tham gia đăng ký hiến máu, dự kiến
tiếp nhận 1000 - 1.200 đơn vị máu an toàn.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động
HMTN tỉnh:
Là cơ quan chủ trì, chuẩn bị toàn bộ nội dung chương trình, điều kiện về cơ
sở vật chất, nhân lực để tổ chức thành công chương trình Hành trình đỏ "Kết nối
dòng máu Việt" năm 2020, Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư và và tôn vinh
người hiến máu giai đoạn 2019 - 2020.
- Gửi giấy mời đến các đại biểu tham dự Hành trình đỏ, các đại biểu được
tôn vinh
- Tổ chức tôn vinh 264 cá nhân, 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong
công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn 2019 - 2020.
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- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố tích cực phối hợp với các
phòng, ban, trung tâm tại cơ sở làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người
dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình Hành trình đỏ.
- Tổ chức phát thư mời tham gia hiến máu tại Chương trình Hành trình đỏ
tới các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị khu đông dân cư.
- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh,
huyện Bình Xuyên, Trung tâm GDQP và An ninh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
2, Flamingo Đại Lải Resort, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền lưu động
trên địa bàn tỉnh trước Chương trình Hành trình đỏ.
- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Viện Huyết học – Truyền máu Trung
ương, các bệnh viện có chức năng tiếp nhận máu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
cơ sở vật chất, nhân lực để công tác tiếp nhận máu đạt kết quả cao nhất.
- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn và các đơn vị khác
trong kế hoạch để tiếp nhận danh sách các cá nhân, tập thể đăng ký hiến máu.
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên
truyền trước và sau Chương trình Hành trình đỏ.
- Thường xuyên tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về kết quả các bước
chuẩn bị cho Chương trình Hành trình đỏ 2020.
2. Sở Y tế
- Có trách nhiệm kiểm tra cụ thể công tác triển khai tại các vị trí hiến máu,
cử cán bộ y tế thường trực trong suốt thời gian diễn ra Chương trình Hành trình
đỏ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người hiến máu.
- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác
để tổ chức thành công Chương trình Hành trình đỏ.
- Chọn 01 bệnh nhân được truyền máu tới dự lễ mít tinh khai mạc Hành
trình đỏ 2020 vào ngày 30/7/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ đề xuất UBND tỉnh
cấp kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận
động HMTN tỉnh để tổ chức Chương trình Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu Việt"
năm 2020, Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư và tôn vinh người hiến máu giai
đoạn 2019 - 2020.
4. Sở Nội vụ: Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Hội
Chữ thập đỏ tỉnh lập danh sách các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác tuyên truyền vận động HMTN trong Chương trình Hành trình đỏ thẩm
định và trình UBND tỉnh khen thưởng kịp thời.
5. Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh
đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phương án về công tác phòng cháy và chữa
cháy tại nơi diễn ra Chương trình Hành trình đỏ.
6. Đề nghị Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh: Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cấp
cơ sở chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận
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động HMTN tại đơn vị và hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh giao.
7. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh:
- Chỉ đạo các cấp cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động HMTN,
hướng dẫn Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên
truyền, vận động HMTN và giao chỉ tiêu cho các đơn vị cơ sở, phấn đấu vận
động 1.500 đến 2.000 người tham gia đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 800 1.000 đơn vị máu an toàn vào ngày 30/7/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (có
phân lịch theo giờ cho từng đơn vị đến tham gia hiến máu).
- Tổ chức khen thưởng kịp thời cho các đoàn viên, CNLĐ tại các khu công
nghiệp có thành tích suất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện tại chương
trình Hành trình đỏ 2020.
8. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam
tỉnh
- Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các cấp Đoàn, Hội tổ chức tuyên
truyền,vận động động đảo Đoàn viên, Thanh niên, Hội viên hăng hái tình
nguyện tham gia HMTN.
- Phấn đấu có 1.500 đoàn viên, hội viên tham gia đăng ký hiến máu và tiếp
nhận được từ 800 - 1000 đơn vị máu trong ngày 30/7/2020 (có phân lịch theo
giờ cho từng đơn vị đến tham gia hiến máu).
9. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin Giao tiếp
điện tử tỉnh
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 03 phóng sự tuyên truyền về
hiến máu, về những khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp máu an toàn trong
giai đoạn dịch bệnh Covid -19 cho người bệnh tại các cơ sở y tế phát sóng vào
ngày 20/7/2020 đến 23/7/2020, liên tục đưa tin tuyên truyền, thư mời người dân
tham gia hiến máu trên truyền hình tỉnh từ ngày 26/7 đến 29/7/2020.
- Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh xây dựng 05 bài
viết, 02 chuyên mục tuyên truyền về hiến máu tình nguyện, về những khó khăn
trong việc đảm bảo cung cấp máu an toàn trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19
cho người bệnh, giới thiệu các gương điển hình tham gia hiến máu tình nguyện
trên địa bàn tỉnh; phát hành từ ngày 20/7/2020 đến 29/7/2020.
10. Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình Hành
trình đỏ. Giao chỉ tiêu, phân giờ cụ thể cho các cơ quan trực thuộc và người dân
trên địa bàn thành phố, huyện tham gia ngày hội hiến máu đạt kết quả cao theo
(bảng chỉ tiêu đính kèm).
- Giao cơ quan chuyên môn phát đĩa tuyên truyền HMTN và thư mời người
dân tham gia hiến máu vào các buổi sáng từ ngày 20/7 - 29/7/2020 trên hệ thống
loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.
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- Cấp kinh phí để làm công tác tuyên truyền, vận động (in ấn tờ rơi, tài liệu
tuyên truyền, tranh ảnh, băng zôn, panô, áp phích...) và tổ chức HMTN tại địa
phương, đơn vị mình. Đặc biệt chú trọng tới kinh phí hỗ trợ tình nguyện viên
tham gia HMTN.
11. Câu lạc bộ thanh niên Chữ thập đỏ tuyên truyền vận động HMTN tỉnh
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận
động trực tiếp người dân đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh tham gia
hiến máu.
- Tham gia tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền lưu động, đón tiếp, hướng
dẫn việc đăng ký HMTN, chăm sóc người hiến máu, tổ chức các hoạt động trò
chơi, sinh hoạt cộng đồng trong Chương trình Hành trình đỏ.
12. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang. Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tình nguyện tham gia
Chương trình Hành trình đỏ, có phân thời gian chi tiết cho từng đơn vị cơ sở và
chủ động bố trí xe ô tô đưa đón tình nguyện viên tham gia hiến máu tình
nguyện, trên xe có treo băng zôn và cắm cờ hiến máu tình nguyện (các cơ quan
quản lý Nhà nước không giao chỉ tiêu cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung
học chuyên nghiệp trực thuộc).
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin
và Truyền thông, các Đài truyền thanh thuộc cấp huyện quản lý tích cực đưa các
tin, bài về hiến máu trong thời gian trước và sau khi tổ chức Chương trình Hành
trình đỏ, đặc biệt đưa tin về ý nghĩa của việc Hiến máu tình nguyện, an toàn
truyền máu và thư mời người dân tham gia hiến máu tại Chương trình Hành
trình đỏ.
- Ban chỉ đạo hiến máu các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hiến máu
theo bảng chỉ tiêu. (Ban chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố không
giao chỉ tiêu về các trường trung học phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng,
Trung học chuyên nghiệp).
13. Đề nghị Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
- Đề nghị Viện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị đầy
đủ, chu đáo trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận máu an toàn, hiệu quả.
- Hỗ trợ công tác tập huấn, tư vấn và tuyên truyền vận động hiến máu tình
nguyện.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Kinh phí: Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng hợp dự toán kinh phí chuyển
Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
2. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh; Kinh phí vận động hiến máu theo quy
định của Bộ Y tế; Kinh phí tài trợ từ các cơ quan/doanh nghiệp.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu
Việt" năm 2020, Hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư và tôn vinh người hiến máu
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giai đoạn 2019 - 2020 của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Vĩnh Phúc, yêu
cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc,
Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh)
để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời (Địa chỉ: Số 618 Đường Mê Linh – TP. Vĩnh
Yên SĐT: 0211.3862.682 hoặc Đ/c Nguyễn Văn Cường cán bộ Trung tâm HMNĐ và
Văn phòng BCĐ tỉnh).
Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia vận động HMTN;
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Viện HHTM-TW;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên đoàn lao động , Tỉnh Đoàn;
- Hội CTĐ các huyện, thành phố;
- Các Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị được giao chỉ tiêu vận động theo kế
hoạch;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, VX1 (Tr
b)
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TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Vũ Việt Văn

CHỈ TIÊU
Tổ chức chương trình Hành trình đỏ
"Kết nối dòng máu Việt" năm 2020, hành trình đỏ Vĩnh Phúc lần thứ tư
(Kèm theo Kế hoạch số

STT
1

2

/KH-BCĐ ngày
/
tình nguyện tỉnh).

Chỉ tiêu
Đơn vị
máu

Thời gian, địa
điểm

Liên đoàn
lao động tỉnh

800

30/7/2020

Tỉnh Đoàn

800

Đơn vị tổ
chức

tại Trung tâm Hội
nghị tỉnh
30/7/2020
tại Nhà văn hóa
huyện Vĩnh
Tường

3

Huyện

200

15/7 - 11/8/2020
tại UBND xã
Thiện Kế, huyện
Bình Xuyên

Bình Xuyên

/2020 của Ban Chỉ đạo hiến máu

Ghi chú
Chỉ vận động đoàn viên,
người lao động trong các
khu công nghiệp
Chỉ vận động Đoàn viên,
Hội viên trong các Sở, ban
nghành đoàn thể trong tỉnh

Chỉ vận động cán bộ, CNV
trực thuộc huyện và người
dân huyện Bình Xuyên

4

Flamingo
Đại Lải
Resort

250

20/8/2020 tại
Flamingo Đại Lải
Resort

Chỉ vận động nhân viên,
người lao động trực thuộc
Flamingo Đại Lải Resort

5

Trung tâm
GDQP và An
ninh Trường
ĐH Sư phạm
Hà Nội 2

700

Ngày 17/7/2020
và ngày
18/7/2020 tại
Trung tâm GDQP
và An ninh
Trường ĐH Sư
phạm Hà Nội 2

Chỉ vận động cán bộ,
giảng viên, học sinh sinh
viên đang công tác và học
tập tại đơn vị

