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KẾ HOẠCH 

Triển khai vận động hiến máu tình nguyện  

trong các KCN tỉnh năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện 

tỉnh năm 2020; 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên xây dựng Kế hoạch triển khai vận 

động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán 

bộ công chức, chủ doanh nghiệp và người lao động làm việc trong các KCN tỉnh 

Hưng Yên về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện (HMTN), tác 

dụng của máu trong cấp cứu, điều trị người bệnh và phòng ngừa thảm họa. 

- Vận động các doanh nghiệp/người lao động trong các KCN tỉnh, nhất là 

các doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn tích cực đăng ký tham gia 

HMTN, đảm bảo đạt/vượt chỉ tiêu về số đơn vị máu được UBND tỉnh giao. 

-Thông qua hoạt động HMTN, tăng cường trách nhiệm xã hội của các 

doanh nghiệp KCN; nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đối với 

cộng động và toàn xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể các doanh nghiệp và toàn thể người lao 

động đang làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh để mọi người tích cực hưởng 

ứng tham gia các đợt HMTN, với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì sức khỏe 

cộng đồng. 

- Công tác tuyên truyền, vận động HMTN trong các KCN tỉnh phải đảm 

bảo thường xuyên, liên tục; có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý 

các KCN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan như: 

Công đoàn các KCN tỉnh, Chủ đầu tư các KCN, cán bộ công đoàn cơ sở và 

người sử dụng lao động trong các KCN tỉnh… 

- Tổ chức ít nhất 4 đợt HMTN tại các KCN tỉnh đảm bảo tối thiểu chỉ tiêu 

được giao trong năm 2020. 

- Quá trình tổ chức tuyên truyền, vận động và HMTN phải đảm bảo đúng 

nhiệm vụ chức năng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, vận động  

- Nội dung tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền về Kế hoạch số 20/KH-

UBND của UBND tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN, tác dụng của máu 

trong cấp cứu, điều trị người bệnh và phòng ngừa thảm họa; về nếp sống văn 

minh, trách nhiệm trước cộng động và xã hội cho các doanh nghiệp/người lao 

động trong các KCN… 

- Hình thức tuyên truyền: Làm việc trực tiếp với đại diện các doanh 

nghiệp trong các KCN; Đưa tin, đăng bài về HMTN lên Công thông tin điện tử 

của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Tổ chức phát tài liệu, cuốn hỏi đáp, 

tờ rơi, panô, áp phích.. có nội dung về HMTN tới các doanh nghiệp, người lao 

động trong các KCN; ... 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

2. Các đợt hiến máu và chỉ tiêu thực hiện dự kiến 

2.1. Đợt 1: 

- Địa điểm: Tại KCN Thăng Long II. 

- Thời gian dự kiến: trong tháng 6 năm 2020. 

- Chỉ tiêu: 150 đơn vị máu. 

2.2. Đợt 2: 

- Địa điểm: Tại KCN Dệt May Phố Nối 

- Thời gian dự kiến: trong tháng 7 năm 2020. 

- Chỉ tiêu: 150 đơn vị máu. 

2.3. Đợt 3: 

- Địa điểm: Tại KCN Phố Nối A. 

- Thời gian dự kiến: trong tháng 8 năm 2020. 

- Chỉ tiêu: 150 đơn vị máu. 

2.4. Đợt 4: 

- Địa điểm: Tại KCN Phố Nối A. 

- Thời gian dự kiến: trong tháng 11 năm 2020. 

- Chỉ tiêu: 160 đơn vị máu. 

3. Tổ Công tác Hiến máu KCN 

Ban Quản lý các KCN tỉnh thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động 

và tổ chức HMTN trong các KCN tỉnh (Tổ Công tác Hiến máu KCN) để tổ chức 

triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức hiến máu nhân đạo trong các KCN 

tỉnh được hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu được giao năm 2020: 



3.1. Thành viên gồm 11 ông (bà) có tên sau: 

- Ông Vũ Quốc Nghị- Phó Trưởng Ban các KCN tỉnh: Tổ trưởng. 

- Ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh: Tổ phó. 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng QL Doanh nghiệp, Ban Quản lý 

các KCN tỉnh: Tổ phó. 

- Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên phòng QL Doanh nghiệp, Ban 

Quản lý các KCN tỉnh: Tổ viên, kiêm Thư ký. 

- Bà Phạm Thị Hồng Thùy - Chánh Văn phòng BCĐ Vận động HMTN 

tỉnh: Tổ viên. 

- Ông Đào Công Văn - Chuyên viên Phòng QL Tài nguyên Môi trường, 

Bí thư Đoàn Thanh niên - Ban Quản lý các KCN tỉnh: Tổ viên. 

- Ông Vũ Mạnh Tiến - Chuyên viên Công đoàn các KCN tỉnh: Tổ viên. 

- Ông Phạm Văn Thuân - Đội trưởng Đội Vận hành, Công ty TNHH KCN 

Thăng Long II: Tổ viên. 

- Ông Đỗ Thế Hào - Đội trưởng Đội Bảo vệ, Công ty TNHH KCN Thăng 

Long II: Tổ viên. 

- Ông Vũ Đình Thuân - Chuyên viên phòng khách hàng, Công ty CP Đầu 

tư phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối: Tổ viên. 

- Bà Bùi Thị Thanh Hà - Nhân viên môi trường, Công ty TNHH Quản lý 

khai thác KCN Phố Nối A: Tổ viên.  

3.2. Tổ Công tác Hiến máu KCN thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong KCN, các cán bộ, nhân 

viên trong cơ quan/đơn vị đăng ký tham gia HMTN.  

- Tiếp nhận, tổng hợp thông tin đăng ký của các doanh nghiệp; thống nhất 

thời gian, địa điểm tổ chức ngày hội HMTN với  Viện Huyết học và Truyền máu 

Trung ương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Trường hợp doanh nghiệp có số lượng người 

lao động đăng ký tham gia HMTN đạt từ 200 người trở lên, Tổ Công tác Hiến 

máu KCN phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và các cơ 

quan liên quan tổ chức ngày hội HMTN tại doanh nghiệp đó (ngoài các đợt hiến 

máu theo kế hoạch kể trên). 

- Phối hợp với chủ đầu tư KCN và các cơ quan liên quan chuẩn bị, bố trí 

địa điểm và thực hiện các công việc liên quan để thực hiện tiếp nhận HMTN. 

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động công tác tuyên truyền, vận động và 

tổ chức HMTN trong năm; tổng hợp, báo cáo kết quả HMTN trong các KCN; đề 

xuất khen thưởng,tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động vận 

động, tuyên truyền, hiến máu 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Ban 

Chỉ đạo HMTN tỉnh. 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thành viên Tổ công tác Hiến máu KCN có trách nhiệm tuyên truyền, tổ 

chức triển khai thực hiện theo kế hoạch này, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch HMTN năm 2020 được giao. 

Căn cứ điều kiện thực tế, kết quả thống nhất với các doanh nghiệp tham 

gia hiến máu và cơ quan chức năng, Tổ công tác Hiến máu KCN thông báo thời 

gian, địa điểm chính thức tổ chức từng đợt hiến máu tình nguyện tới tổ chức, cá 

nhân tình nguyện hiến máu trước 07 ngày, để bố trí thực hiện. 

Tổ Công tác Hiến máu KCN tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công 

tác hiến máu năm 2020; đề xuất tôn vinh, khen thưởng; báo cáo Lãnh đạo Ban 

Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên trước ngày 15 tháng 12 năm 2020, để xem xét 

báo cáo, trình các cơ quan chức năng theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ VĐ HMTN tỉnh; 

- Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; 

- Hội chữ thập đỏ tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Công đoàn các KCN tỉnh; 

- Chủ đầu tư các KCN: Thăng Long II; Phố Nối A; 

Dệt May Phố Nối; 

- Doanh nghiệp trong các KCN; 

- Thành viên Tổ công tác;  

- Cổng thông tin điện tử của Ban; 

- Lưu: VT, DN.
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