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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình Hành trình đỏ huyện Cao Lộc 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; chào mừng 

Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, 75 năm ngày thành lập Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam; Kế hoạch số 67 /KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo vận 

động HMTN tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình 

nguyện tiêu biểu và Chương trình Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cao Lộc xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Chương trình Hành trình đỏ năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1. Mục đích 

 - Thúc đẩy tinh thần nhân ái, hiến máu cứu người, xây dựng văn hóa, thói 

quen hiến máu nhắc lại thường xuyên với mỗi người trong cộng đồng. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, nhất là người dân ở vùng 

sâu, vùng xa về HMTN và an toàn truyền máu; tăng cường tuyên truyền giáo dục 

về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). 

- Nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các 

cấp; thúc đẩy phong trào HMTN ở mỗi cơ quan, đơn vị đảm bảo đạt và vượt chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh 

các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDNN - GDTX và nhân dân có đủ sức 

khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và 

điều trị người bệnh năm 2021. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động của Chương trình Hành trình đỏ đảm bảo diễn ra an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả và tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ; thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Chỉ tiêu vận động  

Năm 2021 toàn huyện vận động 500 người hiến máu tình nguyện trở lên. 

- Lần 1: đã hiến máu vào ngày 16/1/2021 đạt 141 đơn vị máu. 
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- Lần 2: Chương trình “Hành trình Đỏ” toàn huyện vận động 450 người 

tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, kết quả đạt 359 người hiến máu tình 

nguyện trở lên (Có chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị kèm theo). 

II. CÁC THÔNG ĐIỆP CHÍNH 

1. “Hiến máu cứu người - một nghĩa cử cao đẹp”. 

2. Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại. 

3. “Hiến máu thường xuyên - Vì môṭ thế giới khỏe maṇh hơn”; “Hiến máu 

cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp” và “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn 

và tôi”. 

III. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, đoàn viên, hội viên, nhân 

dân, công nhân, người lao động… thuộc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các 

trường THPT, TTGDNN-GDTX, các Doanh nghiệp…, trong và ngoài địa bàn 

huyện Cao Lộc. Có độ tuổi 18 - 60 tuổi đối với nam và 18 - 55 tuổi đối với nữ, cân 

nặng trên 45kg, không mắc các bệnh truyền nhiễm, có sức khoẻ tốt, trong ngày 

hiến máu tình nguyện, không có các biểu hiện như ho, sốt, khó thở, nếu là học sinh 

mang theo Chứng minh thư nhân dân khi đi hiến máu. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

Lần 2: Chương trình “Hành trình Đỏ”  

Thời gian dự kiến: 01 buổi, bắt đầu từ 6h30phút ngày 17/7/2021 (Thứ 

bảy). 

Địa điểm: Hội trường Thành ủy – UBND Thành phố Lạng Sơn, số 2 đường 

Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.  

“Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, nếu có thay đổi, sẽ thông báo 

sau” 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Chữ thập đỏ huyện 

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện xây dựng kế hoạch, 

phân công nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong việc 

triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc kế hoạch đề ra. 

Tuyên truyền vận động Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, 

đoàn viên đăng ký hiến máu theo chỉ tiêu. 

Tổng hợp đầy đủ danh sách người tình nguyện hiến máu năm 2021. 

Cuối năm tiến hành đánh giá, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. 

2. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện 
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Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức các buổi thông tin, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian diễn ra Chương trình “Hành 

trình Đỏ” năm 2021 từ ngày 15/6/2021 - 17/7/2021. 

3. Huyện đoàn Cao Lộc 

Tổ chức tuyên truyền vận động thông qua lồng ghép Đoàn viên, thanh niên 

các xã, thị trấn, doanh nghiệp… tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được 

giao. 

Tổng hợp danh sách Đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện tham gia hiến 

máu gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 05/7/2021. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà 

trường tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được giao. Tổng hợp danh sách 

gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 05/7/2021. 

5. Các Trường THPT trên địa bàn huyện Cao Lộc  

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (đủ 

18 tuổi trở lên) tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được giao. 

Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hiến 

máu gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 05/7/2021. 

6. Trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT trên địa bàn huyện 

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (đủ 

18 tuổi trở lên) tham gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được giao. 

Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hiến 

máu gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 05/7/2021. 

7. Trung tâm Y tế huyện 

Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong 

các đơn vị trực thuộc đăng ký tham gia HMTN theo chỉ tiêu được giao. Tổng hợp 

danh sách gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện trước ngày 05/7/2021. 

8. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân (đủ 18 tuổi trở lên) tham 

gia hiến máu tình nguyện theo chỉ tiêu được giao. 

Tổng hợp danh sách cán bộ, nhân dân tham gia hiến máu gửi về Hội Chữ 

thập đỏ huyện trước ngày 05/7/2021. 

9. Chế độ báo cáo 

Để giúp công tác giải trình, đánh giá, tuyên dương các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo 

vận động hiến máu tình nguyện huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

báo cáo kết quả công tác vận động hiến máu của đơn vị mình về Ban Chỉ đạo vận 
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động hiến máu tình nguyện huyện (qua cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ 

huyện) trước ngày 20/7/2021.  

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đề nghị các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân 

dân hưởng ứng tốt Cuộc vận động hiến máu tình nguyện trong Chương trình 

“Hành trình Đỏ” năm 2021 đạt kết quả. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực 

hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện huyện (qua cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện). 

Số ĐT: 02053.861.386. DĐ: 0987480199; 0975785715 hoặc qua địa chỉ Gmail: 

hoichuthapdohuyencaoloc@gmail.com./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện uỷ;                  

- TT HĐND Huyện;      (B/cáo) 

- CT, PCT UBND Huyện;                                         

- Các thành viên BCĐ VĐ HMTN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT;                          
- Lưu VT, CTĐ.                          

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quy 

 

 

 

                                              

  

                                     

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hoichuthapdohuyencaoloc@gmail.com./
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CHỈ TIÊU 

Hiến máu tình nguyện năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số  /KH-BCĐ ngày  / 6/ 2021 của Ban Chỉ đạo HMTN huyện Cao Lộc ) 

 Đơn vị tính: Người 

 

STT 

 

Tên Đơn vị 

Chỉ tiêu 

Năm 2021 

 

Kết quả 

(HMTN Lần1) 

ngày 

16/01/2021 

 

Chỉ tiêu 

Đăng ký  
(HMTN Lần 2) 

chương trình 

“Hành trình 

đỏ” ngày 

17/ 7/2021 

I 
CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH ĐOÀN 

THỂ HUYỆN 
   

1 VP HĐND và UBND huyện Cao Lộc 
1 1 

 2 UB MTTQVN huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

4 Hội Nông dân huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

5 
Huyện đoàn + Đoàn Thanh niên xã, 

thị trấn, cơ quan 100 9 95 

6 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và 

các trường trực thuộc 100 43 70 

7 Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

8 
Phòng LĐTB,XH- DT huyện Cao 

Lộc 1 

 

1 

9 
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Cao Lộc 1 

 

1 

10 
Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Cao 

Lộc 1 

 

1 

11 
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Cao Lộc 1 

 

1 

12 Phòng Thanh tra huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

13 Công An huyện Cao Lộc  
5 1 4 

14 Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc  
1 

 

1 
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15 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Cao Lộc 1 

 

1 

16 Chi cục Thống kê huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

17 Chi cục Thuế huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

18 Kiểm Lâm huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

19 
Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các 

xã, thị trấn  15 8 10 

20 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 1 

 

1 

21 
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Cao Lộc 1 2  

22 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên huyện 25 3 24 

23 Trường THPT Cao Lộc 
25 8 19 

24 Trường THPT Đồng Đăng 
15 1 15 

25 Trường THPT Ba Sơn 
10 7 5 

26 
Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh 

Cao Lộc 1 

 

1 

27 
Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh 

Đồng Đăng 1 

 

1 

28 
Ngân hàng BIDV chi nhánh huyện 

Cao Lộc 1 

 

1 

29 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

Cao Lộc 1 

 

1 

30 Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

31 Viễn thông huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

32 Bưu điện huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

33 Bảo hiểm Xã hội huyện Cao Lộc 
1 

 

1 

II Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc 
1 1  

33  CÁC XÃ, THỊ TRẤN 
  

 

  

34 Hợp Thành 
8 1 8 

35 Hải Yến 
8 1 8 

36 Hồng Phong 
10 3 8 
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37 Gia Cát 
10 6 5 

38 Cao Lâu 
8 8  

39 Tân Thành 
8 2 7 

40 Tân Liên 
10 3 8 

41 Thụy hùng 
8 2 7 

42 Xuân Long 
8 

 

8 

43 Mẫu Sơn 
7 3 5 

44 Thạch Đạn 
10 2 9 

45 Bình Trung 
10 6 5 

46 Phú Xá 
8 2 7 

47 Yên Trạch 
10 5 6 

48 TT Đồng Đăng 
20 3 18 

49 TT Cao Lộc 
20 1 20 

50 Bảo Lâm 
8 

 

8 

51 Xuất Lễ 
10 1 10 

52 Hòa Cư 
8 

 

8 

53 Công Sơn 
7 3 5 

54 Thanh Lòa 
8 

 

8 

55 Lộc Yên  
8 

 

8 

 
Tổng 500 

 
450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-04T17:09:05+0700


		2021-06-07T15:32:02+0700


		2021-06-07T15:32:02+0700


		2021-06-07T15:32:02+0700


		2021-06-07T15:32:02+0700


		2021-06-07T15:32:02+0700




