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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  526/BC-BQL Hưng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Hưng Yên. 

 

 Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 26/CV.BCĐVĐHMTN ngày 

12/5/2020 của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh về việc báo cáo công tác vận 

động HMTN, Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo một số kết quả công tác vận 

động HMTN trong các KCN tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo vận động HMTN 

tại các KCN tỉnh. 

 Triển khai Kế hoạch số 20/KH-UBND tỉnh ngày 11/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020, 

Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-BQL ngày 

22/4/2020 về việc triển khai vận động HMTN trong các KCN tỉnh năm 2020, 

trong đó xác định cụ thể các nội dung công việc để tổ chức thực hiện. Tại Kế 

hoạch số 333/KH-BQL, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thành lập Tổ công tác 

Hiến máu KCN gồm các thành viên là đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN 

tỉnh, đại diện Văn phòng BCĐ HMTN tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh, 

đại diện các doanh nghiệp chủ đầu tư hạ tầng các KCN Thăng Long II, Dệt May 

Phố Nối B, KCN Phố Nối A và một số cán bộ công chức thuộc Ban Quản lý các 

KCN tỉnh và Công đoàn các KCN tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, 

triển khai tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện trong các KCN. 

 Tổ công tác Hiến máu KCN đã quán triệt, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa 

của việc HMTN cho các doanh nghiệp/người lao động trong các KCN, bằng các 

hình thức: Lập chuyên mục riêng và đưa tin bài về HMTN lên Công thông tin 

điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh; gửi văn bản phát động đến các doanh 

nghiệp trong các KCN, kèm theo các tài liệu, cuốn hỏi đáp, tờ rơi, panô, áp 
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phích,... có nội dung về HMTN (văn bản số 370/BQL-DN ngày 05/5/2020); tổ 

chức làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các KCN, và đại diện các doanh nghiệp 

sử dụng nhiều lao động trong các KCN. 

 2. Đánh giá kết quả công tác vận động HMTN của Ban Quản lý các 

KCN tỉnh. 

Thời điểm tháng 2 và tháng 3 năm 2020 là giai đoạn cao điểm của dịch 

bệnh Covid-19 nên công tác vận động HMTN trong các KCN tỉnh phải tạm 

dừng để đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ngay 

sau khi hết thời hạn giãn cách xã hội, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức khởi 

động lại các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động HMTN đến các doanh 

nghiệp, người lao động trong các KCN. Kết quả trong tháng 6/2020 đã có 13 

doanh nghiệp tại KCN Thăng Long II với trên 400 người đăng ký tham gia hiến 

máu. Ngoài ra còn có 03  doanh nghiệp đã đăng ký để tổ chức các đợt hiện máu 

riêng tại trụ sở doanh nghiệp trong các tháng tiếp theo, với trên 400 người đăng 

ký tham gia là: Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, Công ty TNHH một 

thành viên Nhựa Bình Minh Miền Bắc và Công ty TNHH Kyocera Việt Nam. 

Nhìn chung, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai 

nghiêm túc công tác vận động HMTN trong các KCN tỉnh, đảm bảo thực hiện 

hoàn thành chỉ tiêu được giao (610 đơn vị máu) trong năm 2020. 

 3. Kết quả vận động và tiếp nhận máu năm 2019 và đến 31/5/2020.  

Năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh không chủ trì tổ chức ngày hội 

HMTN nào tại các KCN tỉnh, mà chỉ phối hợp với Ban Chỉ đạo HMTN triển 

khai vận động, tổ chức HMTN tại các KCN tỉnh. Tổng số đơn vị máu tiếp nhận 

trong năm 2019 tại các KCN là 317 đơn vị máu. 

Theo kế hoạch của UBND tỉnh và do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 

đến hết ngày 31/5/2020 Ban Quản lý các KCN tỉnh chưa tổ chức ngày hội 

HMTN nào tại các KCN tỉnh. Ban Quản lý các KCN tỉnh đang tập trung thực 

hiện tuyên truyền, tiếp nhận thông tin đăng ký hiến máu tình nguyện của các 

doanh nghiệp, người lao động trong các KCN. Dự kiến tổ chức ngày hội HMTN 

lần thứ nhất tại KCN Thăng Long II, ngày 18/6/2020. Tổng số tình nguyện viên 

đăng ký tham gia hiến máu lần thứ nhất là trên 400 người. 
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4. Về đảm bảo quyền lợi của người hiến máu tình nguyện theo quy định.  

Từ năm 2019 đến hết tháng 5/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh chưa chủ 

trì tổ chức ngày hội HMTN nào tại các KCN tỉnh nên chưa có thông tin cụ thể 

đánh giá về đảm bảo quyền lợi của người hiến máu tình nguyện theo quy định. 

5. Công tác phối hợp với các đơn vị tiếp nhận máu, các ban, ngành, 

đoàn thể … trong công tác vận động HMTN tại các KCN. 

Nhìn chung công tác phối hợp với các đơn vị tiếp nhận máu, các cơ quan 

đoàn thể … trong công tác vận động HMTN tại các KCN tỉnh năm 2020 thuận 

lợi, luôn nhận được sự phối hợp, tham gia hưởng ứng tích cực của các cơ quan 

đơn vị liên quan, của các doanh nghiệp và người lao động trong các KCN tỉnh. 

6. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong công tác vận động HMTN. 

Một số hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức tuyên truyền, vận động và 

tổ chức HMTN tại các KCN tỉnh năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 là: 

- Việc giao chỉ tiêu đơn vị máu cho các cơ quan, tổ chức tại Kế hoạch của 

tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020 còn 

có điểm chưa chi tiết rõ ràng; cùng một đối tượng vận động tuyên truyền hiến 

máu tình nguyện là doanh nghiệp trong các KCN có ít nhất 02 cơ quan, tổ chức 

vận động tuyên truyền HMTN là Ban Quản lý các KCN tỉnh và Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện cấp huyện. Dẫn đến có sự trùng lặp trong đối tượng 

vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện. 

- Nhiều chủ doanh nghiệp, người lao động chưa nhận thức rõ, đầy đủ và 

không tích cực trong việc thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp đối với 

hoạt động HMTN; lấy lý do không bố trí được sản xuất để cho người lao động nghỉ 

tham gia HMTN. Nguyên nhân chính là do hình thức, nội dung tuyên truyền còn 

chưa đa dạng, phong phú, việc gắn kết trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và 

người lao động trong hoạt động HMTN còn chưa được quy định cụ thể trong các 

văn bản pháp quy. 

- Cơ chế phản hồi, giải đáp các vướng mắc của người lao động về việc 

hiến máu đối với sức khỏe còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của 

người lao động. Từ đó dẫn đến việc nhiều người lao động còn chưa hiểu rõ, sợ 

ảnh hưởng đến sức khỏe nên không tích cực đăng ký tham gia HMTN. 
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7. Một số kiến nghị, đề xuất. 

 Để công tác tuyên truyền, vận động HMTN trong các KCN tỉnh trong các 

năm tiếp theo trở thành một hoạt động xã hội thường niên, thu hút được sự quan 

tâm của cộng đồng các doanh nghiệp, sự tham gia tích cực đông đảo người lao 

động, số lượng máu thu được hàng năm ngày một tăng lên…, Ban Quản lý các 

KCN tỉnh đề xuất một số kiến nghị như sau: 

 - Khi giao chỉ tiêu đơn vị máu về các cơ quan, tổ chức trong tỉnh cần rõ 

ràng hơn, tránh trùng lặp đối tượng tuyên truyền. Cụ thể là khi giao chỉ tiêu đơn 

vị máu cho Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện tuyên truyền, vận động và tổ 

chức các ngày hội HMTN với đối tượng là các doanh nghiệp trong KCN thì khi 

giao chỉ tiêu về cho các Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện 

cần xác định là không bao gồm các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc các KCN. 

Đồng thời giao cụ thể cho các cơ quan, tổ chức thực hiện lựa chọn, đề xuất khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tuyên truyền có thành tích trong 

công tác HMTN. 

 - Cần bổ sung quyền lợi, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc 

thể hiện trách nhiệm xã hội, cụ thể là trong công tác vận động, tuyên truyền triển 

khai công tác hiến máu tình nguyện tại đơn vị mình vào điều kiện, tiêu chuẩn để 

khen thưởng, vinh danh doanh nghiệp hàng năm của UBND tỉnh.  

Trên đây là một số kết quả công tác vận động HMTN trong các KCN tỉnh, 

Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh - 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Lưu: VT, DN.TTr
03 

 

 

 


		2020-06-17T17:35:22+0700
	Việt Nam
	Vũ Quốc Nghị<vqnghi@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




