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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện  

trong các khu công nghiệp tỉnh năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

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

2022; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BQL ngày 3/3/2022 của Trưởng ban Ban 

Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên; 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên (viết 

tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN 

trong các KCN tỉnh năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ 

doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cán bộ công chức và người lao động làm việc 

trong các KCN tỉnh Hưng Yên về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn cao đẹp của 

phong trào HMTN.  

- Vận động, khuyến khích chủ doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cán bộ công 

chức và người lao động tích cực tham gia HMTN, góp phần đáp ứng nhu cầu máu 

trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở ý tế và sẵn sàng ứng phó các thảm 

họa. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động HMTN thường xuyên, liên tục, bằng nhiều 

hình thức và có sự tham gia phối hợp chặt chẽ các tổ chức, cá nhân liên quan gồm: 

BCĐ Vận động HMTN tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn các KCN tỉnh, 

Chủ đầu tư hạ tầng các KCN, các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh,... 

- Tổ chức thành công các ngày hội HMTN, đảm bảo và vượt chỉ tiêu vận 

động thu gom máu do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh giao năm 2022. 

 - Các hoạt động tổ chức HMTN cần đảm bảo an toàn trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 



1. Công tác tuyên truyền, vận động  

1.1. Nội dung tuyên truyền:  

- Tổ chức tuyên truyền về Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của 

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

2022; 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 trách nhiệm trước cộng động và xã hội 

cho các doanh nghiệp/người lao động trong các KCN;… 

- Tuyên truyền phổ biến về tiêu chuẩn, quy định điều kiện, sức khỏe tham gia 

hiến máu theo quy định của Bộ Y tế, giúp mọi người dân hiểu rằng hiến máu theo 

đúng chỉ dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe mà còn có tác dụng tốt đến 

sức khỏe của người tham gia HMTN. 

- Tuyên truyền, động viên khuyến khích người HMTN có thể tích 350ml và 

người hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên. 

- Tuyên truyền và tư vấn trực tiếp cho người tham gia hiến máu thông qua 

các đợt tiếp nhận máu tập trung. 

1.2. Hình thức tuyên truyền: 

- Đưa tin, đăng bài viết liên quan về HMTN lên Cổng thông tin điện tử của 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và các kênh thông tin điện tử phù hợp;  

- 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;  

- Tổ chức các buổi làm việc, tuyên truyền trực tiếp tại các doanh nghiệp trong 

các KCN. 

1.3. Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

2. Tổ chức các Ngày hội HMTN tại các KCN:  

2.1. Ngày hội HMTN lần 1: 

- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) 

(KCN Thăng Long II). 

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 8 tháng 4 năm 2022 (Thứ 6). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 200 đơn vị máu. 

2.2. Ngày hội HMTN lần 2: 

- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên 

Nam (KCN Thăng Long II).  

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Thứ 5). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 300 đơn vị máu. 

2.3. Ngày hội HMTN lần 3: 



- Địa điểm thực hiện: KCN Thăng Long II. 

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 19 tháng 5 năm 2022 (Thứ 5). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 350 đơn vị máu. 

2.4. Ngày hội HMTN lần 4: 

- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng 

Yên (KCN Dệt may Phố Nối). 

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 18 tháng 6 năm 2022 (Thứ 7). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 200 đơn vị máu. 

2.5. Ngày hội HMTN lần thứ 5:  

- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam (KCN Phố Nối A)  

- Thời gian tổ chức: Ngày 15 tháng 7 năm 2022 (Thứ 6). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 200 đơn vị máu. 

2.6. Ngày hội HMTN lần thứ 6: 

- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Giầy Ngọc Tề (KCN Dệt May Phố Nối) 

- Thời gian tổ chức: Ngày 23 tháng 7 năm 2022 (Thứ 7) 

- Chỉ tiêu dự kiến: 200 đơn vị máu. 

2.7. Ngày hội HMTN lần thứ 7: 

-Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Kyocera Việt Nam (KCN Thăng Long II). 

- Thời gian tổ chức: Ngày 12 tháng 8 năm 2022 (Thứ 6). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 200 đơn vị máu. 

2.8. Ngày hội HMTN lần thứ 8: 

- Địa điểm thực hiện: KCN Dệt May Phố Nối. 

- Thời gian tổ chức: Ngày 15 tháng 9 năm 2022 (Thứ 5). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 300 đơn vị máu. 

2.9. Ngày hội HMTN lần thứ 9:  

- Địa điểm thực hiện: KCN Phố Nối A. 

- Thời gian tổ chức: Ngày 5 tháng 10 năm 2022 (Thứ 4). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 350 đơn vị máu. 

2.10. Ngày hội HMTN lần thứ 10:  

- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam (KCN 

Thăng Long II). 

- Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 10 năm 2022 (Thứ 6). 

- Chỉ tiêu dự kiến: 150 đơn vị máu. 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, khuyến 

khích cán bộ, công chức và người lao động thuộc KCN, cơ quan, doanh nghiệp 

mình tự nguyện tham gia HMTN. 

Căn cứ thời gian, địa điểm tổ chức ngày hội HMTN tại kế hoạch này, thành 

viên Tổ công tác thuộc KCN, cơ quan, doanh nghiệp nơi tổ chức có trách nhiệm 

phối hợp với chủ doanh nghiệp bố trí địa điểm phù hợp; phối hợp các đoàn thể, tổ 

chức, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công các 

ngày hội HMTN.  

Định kỳ Ban Chỉ đạo tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác hiến máu 

năm 2022; đề xuất tôn vinh, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích; 

báo cáo Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Hưng Yên theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệvề Ban 

Chỉ đạo qua Anh Đào Công Văn, điện thoại: 0978.844.122 (số sử dụng zalo); 

email: congvan1701@gmail.com./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ Vận động HMTN tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Công đoàn các KCN tỉnh; 

- C.ty TNHH PTHT KCN Hòa Phát Hưng Yên; 

- C.ty CP PTHT KCN Dệt May Phố Nối; 

- C.ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II; 

- C.ty TNHH Toto Việt Nam - CN Hưng Yên 

-  C.ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên; 

- C.ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam); 

- C.ty TNHH Kyocera Việt Nam; 

- C.ty TNHH Giầy Ngọc Tề;  

- C.ty TNHH Sews Components VIệt Nam; 

- C.ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam; 

- Cổng thông tin điện tử của Ban; 

- Lưu: VT, BCĐHMKCN.Vn
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