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A Chuyêh.  
KE HOICH LIEN TECH Sô'và kiiêuiH  

rr A A A A i uyen truyen, vin d9ng va t chfrc Ngày hi hin máu tinh nguyen 
Nám 2021 

Cn dr K hOch s 58151KH-BCD ngày 28/12/2020 cüa Ban Chi dao 
Van dông hiên máu tInh nguyen trnh Phu Tho ye viêc tuyên truyên, van dông va 
tt chüc hin máu tInh nguyen nm 2021. Di.rçic s1r chi do cüa Ban Thithng vi 
Dâng u KMi các cci quan tinh Phü ThQ, Cong doàn Viên chirc tinh ph& hçrp 
vâi Doàn Thanh niên, Hi Cru chin binh Khi các Cu quan tinh xây dirng K 
hoch tuyên truyn, vn dng, t chüc Ngày hi hin máu tInh nguyen nàm 
2021 nhu sau: 

I. MJC Di CII, vEu CAu 

1. Tuyên truyn, giáo dic nãng cao thüc, trách nhim cüa can b, doàn 
viên, hi viên v miic dich, nghTa cüavic hin máu tInh nguyen, tto dirngnet 

dçp vn hóa hin máu elm ngithi, gop phãn giáo d%ic doàn viên, hi viên, can bO, 
cong chüc, viên chüc, lao dng (CBCCVCLD) v truyn thng nhân ái, v tInh 
yeu thuung cong dng, bit sng vi mi nguO'i. 

2. M& rng di tuçing tham gia hin máu tmnh nguyen, xây dirng lirc luqng 
hin máu trong CBCCVCLD, doàn viên, hi viên trong Khi các cu quan tinh, 
gOp phn thirc hin t& k hoich vn dng hin máu cüa tinh, dáp 1mg thu cu 
cp elm, diu trj ngtr&i bnh. Nãng cao vai trO cUa các doàn th Khi các cu 
quan tinh trong cong tad 4n dng hin máu tInh nguyen tai cong dng. 

3. Vic tüyên truyn, vn dng và t chlre hin máu tInh nguyen phâi dam 

bão thi& thirc, hiu qua, chp hành nghiêm quy djnh v cong tác phOng chng 
dich bênh Covid-19. 

II. NQI DUNG, 001 TU1NG, THfl GIAN TO CHUC 
A A A A A 1. Cong tac tuyen truyen vn d9ng 

- Cong doãn Viên chlrc tinh, Doàn Thanh niên, Hi Ciru chin binh Khi 
các cu quan tinh ph& hçrp vâi Hi chU thp dO tinh thu&ng xuyên t ch1mc eác 



2 

hInh thüc tuyên truyn v mi1c dIch, nghTa, giá frj nhãn van, nhUng ti.m gucmg 
hin máu tiêu biéu d can b, dãng viên, doàn viên, hi viên hiêu và tIch crc 

tham gia hin máu tInh nguyen. 

- Tuyên truyn, vn dng can b, dárig viên, hi viên, doàn viên, tIch circ 

chü dng tham gia hin máu, v&i tinh th.n trách nhim và gucng mu trong 

Cong tác hMn máu tInh nguyen, nh.m d.t dixçic t' 1 don vi máu theo k hoach 

vn dng chung cüa tinh. (Co chi tiêu v2n d5ng CáC cü quan, dcrn vj hiln máu 

nám 2021 kern theo). 

- Can cü vào k hoach vn dng, các don vj t chirc tuyên truyn vn 
dng, sang l9c di tuqng tham gia hin máu, 1p danh sách dàng k) ngu1i hin 
máu gi:ri v các doàn th Khi d tng hqp, báo cáo Ban Thumg vi Dáng u 
Kh& và Ban chi do hin máu tInh nguyen tinh Phü Th9. 

2. IMi tirçrng tuyên truyn vn dng 

- Can b, dãng viên, doàn viên, hi viên, cong chirc, viên chcrc và ngtthi 
lao dng trong các ca quan, don vi trrc thuc Khi các co quan tinh (nam tü 18 
tui dn dthi 60 tui; nü tü 18 tui- drnri 55 tui); 

* M?31  so Iwu j doAi vói ngwô'i kiln máu dl dam báo an bàn phbng 
choJng djch COVID-19 theo hithng dn cüa Ban Clii d(lo qulc gia Vçln d(3ng 
him máu link nguyçn và Viçn Huyll 179c — Truyln mdu TW: 

Nguii hin máu cn dáp frng các quy djih v tué,i (18-60 tui), can nng 
(42 kg tr& len vâi nt, 45 kg trâ len vài nam), khoâng cách tü 1n hin máu toàn 
phn gn nht là 12 tun, khoâng each tr ln hin tiu cu g&n nht là 2 tuãn. 

Chi dn dim hin máu khi cam thy thixc s11 khôe m?nh  và không có các 
hành vi nguy cci lay nhim các vi rut qua dithng truyn máu, không có các yu 
t nguy cci lien quan dn COVID-19. 

Deo khu trang khi di hin máu, rCra tay bang xà phông hoc dung djch 
tha tay nhanh có cn sat khun tnióc khi Thng k hin máu, thrc hin theo 
huâng dn cüa can b y t và tinh nguyen viên ti dim hin máu. 

Trâ 1ii trung thc khai báo y t và các câu hOi cüa nhan viên y t v tInh 
trng si'rc khôe và dánh giá nguy ci lay nhim COVID-19. 

Thông báo kjp thai cho dan vj tip nhn máu v các triu chüng lam sang 
nhi.r ho, sat, khó thô... mâi xut hin trong vông 14 ngày sau khi hin máu hoc 
nhr ra sau khi dã hin máu. 

Chi hin máu sau t& thiu 28 ngày tinh tir thiii dMm duçic kh&ng djnh 
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không con nhim virus SARS-CoV-2. 

Chi hin máu sau ti thiu 28 ngày tInh tr thii dim Co tip xüc !.n cui 
vfii ngix&i bnh hoc nglx&i mc COVID-19, ciing nhix không có triu chüng lam 
sang: s&, ho, khó thâ, tiêu chây. 

Chi hin máu sau ti thiu 28 ngày tInh tur ngày cui cOng r&i khOi vOng 
djchl khu vrc each ly. 

*Nh g  ngwiri không nên kiln máu: 

Ngi.rii dà nhim hoc cia thc hin hành vi có nguy Ca nhim HIV. 

- Ngirii cia nhim viêm gan B, viêm gan C, và các vius lay qua du&ng 
truyên máu. 

- NguOi có các bnh man tInh: tim mach, huyt áp, ho hp, dt dày... 

- Nhüng phi nü mang thai hoc trong thyi ki cho con bO không tham gia 

hin máu. 

3. Thô'i gian, da dim t chfrc Ngày hi hin máu tInh nguyen nãm 
2021 - 

- Thii gian th chüc: 01 bui, dir kin ngày 17/8/2021. 

- Dja dim t chüc: Bênh vin cia khoa tinh Phil Th9. 

(Co thông báo cy th sau) 

III. TO CH1C TH1C HIN 
A A F 1. Cong doan Vten chuc tinh, Doan khoi, HQI CCB khoi 

Chi dao,  don dc các dcm vj ca s& t chile các hoat dtng tuyên truyn, 

vn dng lrc lixcmg can b, dâng viên, doàn viên, hi vien, cong chüc, viên chüc 
và ngix&i lao dng däng k tham gia hin máu; phi hçip vi Hi Chtr thp do 
tinh, Bnh vin Da khoa tinh t chüc " Ngày hi hin máu tInh nguyen" nàm 
2021 dam bâo theo k hoach vn dng cOa Ban chi dao  tinh PhO Th9. 

A S •A A• . 2. Cong doan, Doan Thanh men, Hçi Cnn chien binh co s0 

- Phi hçip t chüc tuyên truyn sâu rng trong can b, clang viên, doàn 
vien, hi vién v mic dIch, nghia cOa vic hin máu tInE nguyen. 

- Báo cáo cp u, lânh dao  ca quan, dan vj giao cho mt doàn th chO trI, 
ph6i hçip vài các doãn th khác trong Co quan, &m vj 4n dng can b, clang 
viên, doàn viên, hi viên clang k tham gia hin máu; tao  diu kin v thii gian, 
ch d d dng viên khuyn khIch nguäi tham gia hin máu, gop phn thrc hin 
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t& k hotch hin máu tInh nguyen chung cüa Kh& nàm 2021. 

- Gui danh sách ngithi dàng k tham gia hin máu (theo mu) v Doãn 
Thanh niên Khi trtrâc ngày 10/8/2021 dé tong hcip chung. 

- Quán trit dãng viên, doàn viên, hi viên tham dir d.y dü, dung gii 
chuang trinh "Ngày hi hin máu"; thirc hin t& cong tác phông chng djch 

bnh Covid-19 và bâo dam giao thông an toãn v con ngithi, phucmg tin. 

Trên day là K hoach t chüc Ngày hi hin máu tInh nguyen nàm 2021, 

Ban Thithng vçi Cong doàn Viên chi..'rc, Doàn Thanh niên Khi, Hi Ctru chin 

binh Khi các cci quan tinh d nghj các doàn th & cci so phi hçip trin khai thrc 
hin dtt k& qua.!. 

TM. BAN THUNG VJ TM. BTV DOAN KHOI TM. BTV HQI CCB KIlO! 
CONG DOAN VIEN cmc CAC C€ QUAN TiNH c (Xl QUAN 

TICH ' 
CHAP HANH 

HOI 
KHOJCAC CO QUA 

TINH 

Bar' i • hu Hirong Cao Th! Phurong Thuy Mai Xuán Düñg 

Noi nhan: 
-BCDH1v1NDtinh(blc); 
-TTDanguyKhoi (b/c); 
- LDLD tinh, TinE doàn, Hi CCB tinh (b/c); 
- Hi chfi thp do tinE (p/h); 
- Bênh viên Da khoa tinh ( p/h); 
- Các CDCS, ca so Doàn, Hi CCB cci sO (tlh); 
- Luii CDVC, DK, HCCB Khi. 

BAN CfiAP 4 
DOMj 

Ca,: 
Q\ r.pJu 



a Danh sách các clo'n v1và s 1uyng 4n dçing tham gia 

hien mau tinh nguyçn nam 2021 

(Kern theo K hoch s 01-KHLT/CDVC-DTN - CCB ngày 12/7/2021) 

TT Ten co quail, don vl 
Muc vn dng 
s ngirôi tham 
gia hin máu 

Thôi gian tham gia hin 
máu 

Ghi chü 

1 Ca quan Dãng u KhM 5 Tü ThO0 dn 9h30 

2 
Si Cong Thuxing 15 

Sr Nông nghip và PTNT 41 

Sâ Xây dirng 15 Nhu trên 

Ngân hang chInh sách xa hi 5 trên 

6 S& Van hoá th thao V DL 39 Nhu trên 

Sà Giao thông vn tãi 42 

8 Ngân hang Nhà nuàc 7 Nhu trên 

Chi nhánh Ngãn hang phát triên 5 

10 
Hôi Lien hiêp Phu nU 5 

Nhutrên 

11 
BanbâovêCSSKcánbtith 1 

12 
Lien hip các Hi K}IKT tinh 2 

Nhutrên 

13 Liênmithcáchccxã 2 

14 
Thanh tra tinh 7 

Nhutrên 

15 
Ban Ni chInh Tinh u' 2 

l6' Dan vn Tinh u 2 NhutrêIi 

17 
Ban Tuyên giáo Tinh u 3 

18 
Ca quan UBKT Tinh u' 

19 24 Sci Lao dng TB và XH 

20 
Sà Khoa hçc và cong ngh 11 

Nhulrên 

21 Van phông UBND tinh 16 

22 
Hi Nông dan tinh 5 

1Ir9h30dn11h3O 

23 
BanDãntc 2 

Nhutrên 

24 
Cic Thng kê tinh 3 

Nhutrên 

25 
Sâ Tài nguyen và môi trithng 19 

26Sc1TàiChrnh 15 flii 



27 
Khu Di tIch lich sà Dn Hung 20 Tir 9h30 dn 11 h30 

28 

Kho bac Nba nrnc tinh 15 

Nhir trên 

Doàn viên ? các 
huyn d tham gia 
hin máu ti ctja 
phucmg 

29 Sâ Ttr pháp 5 Nh trên 
o Tinh Doàn Thanh niên 7 Nh trên 

Toà an nhân dan tinh 5 

32 CicThihãnhándãnsr 3 Nhutrên 
Trining ChInh tij tinh 7 

34 

Ciic Thuê tinh 15 

Nhu trên 

Doàn viên a các 
huyn dà tham gia 
hiénmáuti dja 
phtrcing 

VP Doãn dai biêu Quôc hi và Hi 
tng nhân dan tinh 

4 

1fl 

36 SâNivii 8 

Hi Lien hip \THNT tinh 2 Nhu trên 

38 UybanM1Qt 3 Nhixtrên 
S& Ngoi Thu tren 

40 Trung tam GDTX tinh 5 Nhu• trên 

41 Hi Cher thp do tinh 2 

42 S& Thông tin và truyn thông 10 

Vieri KSND tinh 9 Nhu trên 
Van phOng Tinh u -  6 

Ban To chüc Tinh u 3 

46 Ca quan LDLD tinh 

Báo Phñ Th9 7 trên 
48 DàiPTvàTHtinh 15 

50 
S& K hoch Dâu tu 25 

Tru?mg Cao ding NgIi Phu ThQ 19 Nhutrên 
Cong 500 

* Ghi c/ta: M3tsá &nz vj th(rc hin theo kihoich riêng cüa BCD tinh: BJ3XHtinh, SÔ Iii So Gido dyc, 
Trwôizg I~zi  hc Hang Vwcng 
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TEN COQUAN:  . C)NG HOA XA HQI CHNGIIIAVITNAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc 

S6: I... 

Phü ThQ, ngày tháng nám 2020 

DANH SACH 
THAM GIA HIEN MAU TINIL NGUYEN NAM 2021 

S 

U 

Hç và ten Do'n vi,  b phn cong tác Ghi chü 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

*Ng1i phii trách doãn:  

NGIRfl LAP DANII SACH ThU TRI1NG CO QUAN, DON Vj 
(1g, ghi rö hQ ten) (7çj ten, dóng dãu) 
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