
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021  

 

Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-BCĐQG ngày 29 tháng 3 năm 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 403/KH-HHTM  ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Viện Huyết học- 

Truyền máu Trung ương về việc tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ IX  

năm 2021. 

 Hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” lần thứ 

IX năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, gắn với 

phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 

chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 tại tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện trong tỉnh, góp 

phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân 

về hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu và sự cần thiết, ý nghĩa của việc 

hiến máu cứu người. 

2. Mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được lượng 

máu lớn nhằm đạt 100% kế hoạch Ban Chỉ đạo Quốc gia giao năm 2021; góp 

phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y 

tế Gia Lai trong dịp hè. 

3. Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 tại tỉnh Gia Lai được tổ chức 

an toàn, tiết kiệm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 

II. Mục tiêu cụ thể: 

1. Tuyên truyền và tư vấn cho 9.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và 

về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). 

2. Hưởng ứng, vận động khoảng 1.500 người đăng ký hiến máu tình 

nguyện; tổ chức Ngày hội hiến máu chủ đề “Hành trình Đỏ năm 2021 – Giọt hồng 

Cao Nguyên”, tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu. 

3. Thực hiện theo kế hoạch của Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương đề ra. 

III. Nội dung thực hiện: 

1. Các hoạt động trong chương trình 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:       /KH-UBND 

 

Gia Lai, ngày      tháng  6  năm 2021 
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Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động của chương 

trình “Hành trình đỏ” như: Giao lưu văn nghệ, diễu hành tuyên truyền về công tác 

hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia)… sẽ 

không tổ chức. Tuy nhiên, hiện nguồn máu điều trị cho người bệnh đang cấp thiết, 

có nguy cơ thiếu máu trầm trọng, vì vậy văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện tỉnh chỉ tập chung tổ chức hiến máu tình nguyện gắn 

với việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

- Tổ chức hiến máu tình nguyện cụ thể:  

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, 

pano, cờ, áp phích về nội dung hiến máu tình nguyện tại các điểm tập trung đông 

dân cư;  

+ Vận động và tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu nhằm phục vụ công tác 

cấp cứu, điều trị bệnh tại các Bệnh viện trong tỉnh.  

+ Phân thời gian cụ thể, mỗi đợt không quá 50 người, thực hiện nghiêm 

nguyên tắc 5 K, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định: như khám sàng lọc sức khỏe, đo thân nhiệt cho người tham gia hiến máu 

trước khi đăng ký tham gia. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức  

- Thời gian: Ngày 03/7/2021 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm: Tại Nhà Thiếu nhi thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, số 60 đường 

Hai Bà Trưng,  thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

- Lịch phân bổ thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện như sau:  

Ngày 3/7/2021  

1. Liên đoàn lao động tỉnh vận động 

 

Thời gian Số lượng người 

Sáng ngày 3/7  

Từ 7h 00- 7h30 50 người 

Từ 7h30-8h00 50 người 

Từ 8h00- 8h30 50 người 

Từ 8h30 -9h00    50 người 

Từ 9h00 – 9h30 50 người 

Từ 9h30 -10h00 50 người 

Tổng cộng 300 người 

 

2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh vận động 

Thời gian Số lượng người 

Chiều ngày 3/7  

Từ 13h00- 13h30 50 người 

Từ 13h30- 14h00 50 người 

Từ 14h00- 14h30 50 người 
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Từ 14h30- 15h00 50 người 

Từ 15h00- 15h30 50 người 

Từ 15h30- 16h00 50 người 

Tổng cộng 300 người 

3. Tiến độ thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch của Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 tại Gia 

Lai: Tháng 6/2021. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chuẩn bị địa điểm và các trang thiết 

bị phục vụ cho chương trình trước ngày tổ chức hiến máu 2 tuần. 

IV. Kinh phí thực hiện: 

 Nguồn kinh phí thực hiện đã được UBND tỉnh phân cấp thực hiện hàng năm 

cho hoạt động của Hội Chữ thập đỏ theo quy định của Luật Ngân sách  

 V. Tổ chức thực hiện: 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện tỉnh). 

-  Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức hưởng ứng 

Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Cao Nguyên” năm 2021 . 

-  Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai xây dựng phóng sự 

tuyên truyền về ý nghĩa Chương trình “Hành trình Đỏ năm 2021 – Giọt hồng Cao 

Nguyên”; đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động toàn dân hiểu rõ mục đích, ý 

nghĩa của việc hiến máu cứu người và sẵn sàng tham gia hiến máu. 

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 

nguyện tỉnh tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku 

tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, 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. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang,...  

trong việc tiếp nhận danh sách các cá nhân, tập thể đăng ký hiến máu. 

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn 

Viên chức, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh để phân luồng, bố trí các 

điểm hiến máu tình nguyện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định của Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

- Báo cáo kết quả về Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia và UBND tỉnh sau 

khi thực hiện. 

2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 
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- Chỉ đạo Thành đoàn Pleiku chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần 

thiết đảm bảo cho Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ 2021 – Giọt 

hồng Cao Nguyên” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh: Hội trường, bàn ghế, âm thanh…  

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên, thanh 

niên, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị tham gia hiến 

máu tình nguyện tại Ngày hội “Hành trình Đỏ 2021 – Giọt hồng Cao Nguyên”; 

- Vận động 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình 

nguyện tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện của Chương trình “Hành trình Đỏ 

2021 – Giọt hồng Cao Nguyên”. 

- Bố trí tình nguyện viên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân luồng, 

sắp xếp người tham gia hiến máu tình nguyện theo đợt, mỗi đợt không quá 50 

người và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.   

3. Sở Y tế 

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị nhân lực, phương tiện, đảm bảo 

mọi điều kiện tiếp nhận máu an toàn, chu đáo, đúng quy định. Thực hiện công tác 

tư vấn, chăm sóc sức khỏe người hiến máu (trước, trong và sau khi hiến máu). 

- Tiếp nhận máu đạt chỉ tiêu do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giao. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trong 

tỉnh hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 và sẵn sàng tham gia 

hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện, thực hiện quy trình 

phòng chống, dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tại Ngày hội hiến máu tình nguyện. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện các nội dung tuyên truyền 

(treo băng rôn, pano, cờ, phướn… trên các tuyến đường chính) và các hình thức 

tuyên truyền khác trên địa bàn tỉnh; 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu tình nguyện tại 

Ngày hội Hiến máu tình nguyện. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – 

Truyền hình Gia Lai, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng cường 

thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung kế hoạch tổ chức Chương 

trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 tại Gia Lai, kêu gọi các tầng lớp nhân dân sẵn 

sàng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu tình nguyện tại 

Ngày hội hiến máu tình nguyện. 

6. Liên đoàn Lao động tỉnh  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình 

“Hành trình Đỏ năm 2021”, phổ biến rộng rãi công tác hiến máu tình nguyện đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. 
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- Chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh, tuyên truyền các hoạt động 

HMTN, đồng thời vận động 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hiến 

máu tình nguyện tại Ngày hội hiến máu tình nguyện của Chương trình “Hành 

trình đỏ 2021 – Giọt hồng Cao Nguyên. 

7. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai 

Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày hội 

hiến máu tình nguyện của Chương trình “Hành trình Đỏ năm 2021 - Giọt hồng Cao 

Nguyên” trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động của Chương trình 

nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân. 

8. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Pleiku 

- Có kế hoạch báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về hoạt động 

của Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Cao Nguyên” năm  2021 tại Pleiku. 

- Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” tại Pleiku, 

tuyên truyền vận động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và các tổ 

chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Pleiku tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến 

máu tình nguyện. 

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể 

Tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, nhân viên trong cơ quan tham gia 

Chương trình “Hành trình Đỏ năm 2021” và sẵn sàng đăng ký tham gia hiến máu 

tình nguyện tại Ngày hội hiến máu tình nguyện. 

Các đơn vị tuyên truyền, vận động, lập danh sách và thông báo số lượng   

người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện gửi về cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh, số 22 Trần 

Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai, Email: vphienmau2@yahoo.com, ĐT: 02693.823003) 

trước ngày 02/7/2021. 

 Căn cứ kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực 

hiện để hoạt động hiến máu hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ 2021 – Giọt 

hồng Cao Nguyên” năm 2021 có ý nghĩa thiết thực ./.   

                                                                                                                                                 

Nơi nhận: 
- BCĐ Quốc gia vận động HMTN (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai; 

- BCĐ VĐHMTN các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đ/c CVP; đ/c Hoài – PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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