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UBND TỈNH THANH HÓA 

BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG    

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-BCĐTH Thanh Hóa, ngày          tháng        năm 2020 

 

                                              KẾ HOẠCH 

Công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

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

chiến sỹ các lực lượng vũ trang, sinh viên, người tình nguyện và các tầng lớp 

nhân dân tham gia hiến máu cứu người bệnh. 

- Thông qua việc khám sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc trước hiến máu để 

phát hiện sớm bệnh tật. 

- Tổ chức tiếp nhận số lượng máu an toàn nhằm khắc phục tình trạng 

thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện, góp phần cùng 

ngành y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân.  

2. Yêu cầu: 

- Các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh triển khai kế hoạch hiến máu, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và tình nguyện viên hiến máu theo lịch thời gian được phân 

công, tránh trùng lặp nhiều đơn vị cùng tổ chức gây khó khăn cho việc tiếp nhận 

máu. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh và Trung tâm Huyết học – Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh) tổ chức tốt các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp.  
II. NỘI DUNG: 

1. Công tác tuyên truyền vận động:  

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về ý 

nghĩa nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu tình nguyện, góp phần 

nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và tình nguyện viên về công tác hiến máu, đồng thời nêu cao vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với công tác hiến máu tình nguyện tại 

địa phương, đơn vị và đối với sức khỏe người bệnh. 

2. Tổ chức tiếp nhận máu:  

- Tuyên truyền vận động những người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu 

tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đảm bảo cung cấp máu an toàn phục vụ cấp 

cứu, điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện. Vận động trên 36.000 tình 

nguyện viên đăng ký hiến máu, phấn đấu năm 2021 tổ chức tiếp nhận máu trên 

địa bàn toàn tỉnh đạt trên 27.000 đơn vị. 
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- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình hiến máu 

hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và 

lễ hội xuân hồng” vào đầu năm 2021; Ngày Chủ nhật đỏ do Báo Tiền phong 

phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Ngày toàn dân hiến máu 

tình nguyện 07/4; Chiến dịch hiến máu tình nguyện hè 2021 đạt kết quả; Tổ 

chức tôn vinh người hiến máu vào dịp ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 

tình nguyện 14/6 hoặc lồng ghép trong chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối 

dòng máu Việt”; Phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình 

nguyện và Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến 

máu “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 9 năm 2021 (thời gian dự 

kiến tổ chức Chương trình vào cuối tháng 7/2021). 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu và thời gian hiến máu:   

                   (Phụ lục 1: Chỉ tiêu và thời gian hiến máu kèm theo) 

2. Phân công chỉ đạo cơ sở:  

Các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh được 

phân công phụ trách các đơn vị, có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện kế hoạch và tổ chức hiến máu, đảm bảo vượt chỉ tiêu tỉnh giao (Phụ 

lục 2: Phân công các thành viên chỉ đạo kèm theo). 

3. Thường trực Ban Chỉ đạo VĐHMTN và Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch hiến máu và triển khai đến các huyện, thị xã, thành 

phố, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm Huyết học – 

Truyền máu và các đơn vị tổ chức tốt các đợt hiến máu tình nguyện. 

- Tổ chức các hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 

tỉnh và phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về công tác hiến máu tình nguyện. 

- Báo cáo kết quả công tác hiến máu tình nguyện với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Trung ương Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam. 

4. Sở  Y tế: 

Chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, sàng lọc và 

sản xuất các chế phẩm máu, đảm bảo an toàn truyền máu, theo quy định của Bộ 

Y tế và Bộ Tài chính. 

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm huyết học: 

 - Bố trí nhân lực, vật tư trang thiết bị, phương tiện đảm bảo công tác tiếp nhận 

máu, sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường máu theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra sức khỏe cho tình nguyện viên hiến máu, cử nhân viên y tế 

theo dõi trong quá trình tiếp nhận máu, chuẩn bị thuốc và phương tiện cấp cứu 

các trường hợp bị sốc sau hiến máu, đảm bảo an toàn cho người hiến máu. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

bố trí thời gian, địa điểm hiến máu phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho người tình 

nguyện hiến máu và việc tiếp nhận máu.  
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6. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, 

thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường chuyên nghiệp: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiến máu gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 

vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Trung tâm Huyết học – Truyền máu 

(Bệnh viện Đa khoa tỉnh) để thống nhất thời gian, phối hợp tổ chức tiếp nhận 

máu an toàn, hiệu quả. Đối với những đơn vị, địa phương có dân số đông, lực 

lượng tình nguyện viên nhiều, phong trào hiến máu nhiều năm đạt kết quả cao 

cần xây dựng kế hoạch tổ chức 2 đợt hiến máu/năm. Để thuận lợi cho việc chăm 

sóc người hiến máu và tiếp nhận hết số đơn vị máu từ người tình nguyện hiến 

tặng, các đơn vị cần tổ chức 01 ngày hiến máu cho khối xã, phường, thị trấn và 

01 ngày cho khối trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, có thể bố trí 

tổ chức hiến máu trong 02 ngày gần nhau.   

- Tổ chức tuyên truyền, vận động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, tình nguyện 

viên tham gia hiến máu. Đối với tình nguyện viên có cân nặng từ 45kg đến 55kg 

vận động hiến máu với thể tích 250ml, những người trên 55kg vận động hiến 

máu với thể tích 350ml. 

- Thông báo số tình nguyện viên đăng ký hiến máu với Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh và Trung tâm Huyết học – Truyền máu (Bệnh viện đa khoa tỉnh) để có cơ 

sở bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo tốt cho việc tiếp 

nhận máu.  

- Bố trí hội trường lớn của đơn vị để tổ chức hiến máu, mời người tình 

nguyện về địa điểm tổ chức hiến máu, phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện tỉnh và Trung tâm Huyết học - Truyền máu tổ chức tốt ngày 

hội hiến máu tình nguyện tại địa phương.  

- Phân công lực lượng tham gia hướng dẫn người tình nguyện vào địa 

điểm hiến máu, bố trí bác sỹ chăm sóc, hỗ trợ cho người tình nguyện sau hiến 

máu, đặc biệt đối với các trường hợp bị choáng.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền vận động nguồn 

người hiến máu, đưa tin tuyên truyền trước, trong và sau đợt hiến máu tình 

nguyện. 

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, trường chuyên nghiệp quan tâm chỉ đạo công tác hiến 

máu tình nguyện, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên cho công tác tuyên truyền 

vận động hiến máu tình nguyện hằng năm và đưa công tác hiến máu tình nguyện 

là một tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng; chỉ đạo việc tổ chức tổng kết và tôn 

vinh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

hiến máu tình nguyện. 

7. Các cơ quan truyền thông: 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá, Báo Nhân đạo & 

Đời sống, Báo Văn hoá & đời sống, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các đơn vị có liên quan 

thường xuyên đưa tin tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện. 
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Để công tác hiến máu tình nguyện năm 2021 đạt kết quả tốt; Thường trực 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh yêu cầu các đồng chí thành 

viên Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân 

công phụ trách thực hiện đúng kế hoạch chỉ tiêu, thời gian tổ chức hiến máu. Đề 

nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường chuyên nghiệp quan 

tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tình nguyện viên của đơn vị tham gia hiến máu đáp 

ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện 

trong tỉnh.   
 
 

Nơi nhận:  
- BCĐ Quốc gia vận động HMTN;                                                                     

- Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; 

- Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Các trường ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp, dạy nghề; 

- Các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh; 

- Thành viên BCĐ vận động HMTN tỉnh; 

- Hội CTĐ tỉnh &Hội CTĐ huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, VXsln.               

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đầu Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 
CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021 

 
 

 

STT Đơn vị Số lần hiến 

máu 

Số đơn 

vị máu 

Thời gian 

Tuần  Tháng 

1 
Câu lạc bộ TTVĐHMTN, Trường chính 

trị, Ban Trị giáo Hội Phật giáo VN tỉnh 

TH, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

Lần 1 600 Tuần 1 

Tháng 1                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 Huyện Thạch Thành  650 Tuần 2 

3 
Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp 

với Trường Đại học Văn hóa TT&DL tổ 

chức hiến máu “Ngày Chủ nhật đỏ” 

Lần 1 700 Tuần 2 

4 Trường Đại học Hồng Đức  Lần 1 500 Tuần 3 

5 Huyện Nga Sơn  600 Tuần 4 

6 
Sở Y tế, đơn vị trực thuộc và các Bệnh 

viện tuyến tỉnh  
Lần 1 

1.300 

Tuần 1 

Tháng 2 7 
Sở Y tế, đơn vị trực thuộc và các Bệnh 

viện tuyến tỉnh 
Lần 2 Tuần 4 

8 Huyện Như Xuân  350 Tuần 4 

9 Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp  350 Tuần 4 

10 Huyện Hậu Lộc  700 Tuần 1 

Tháng 3 

11 Huyện Thiệu Hóa  750 Tuần 2 

12 Trường Cao đẳng Y tế Lần 1 700 Tuần 3 

13 Huyện Hà Trung   
350 Tuần 4 

350 Tuần 4 

14 
Huyện Nông Cống (Hưởng ứng ngày toàn 

dân hiến máu tình nguyện 7/4/2021) 
 

400 

Tuần 1 

Tháng 4 

400 

15 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn Lần 1 150 Tuần 2 

16 Huyện Bá Thước  400 Tuần 3 

17 Huyện Lang Chánh  300 Tuần 4 

18 Huyện Vĩnh Lộc  400 Tuần 1 

Tháng 5 

19 Huyện Đông Sơn  450 Tuần 3 

20 Trường Đại học Hồng Đức Lần 2 500 Tuần 4 

21 
Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức 

hiến máu tại các doanh nghiệp 
Lần 1 550 Tuần 4 

22 Trường Cao đẳng Y tế Lần 2 450 Tuần 1 

Tháng 6 
23 Huyện Triệu Sơn  700 Tuần 2 

24 Huyện Quảng Xương  
400 Tuần 3 

400 Tuần 3 

25 Thành phố Thanh Hoá 
 400 Tuần 1 

Tháng 7 

 400 Tuần 1 

26 
Huyện Yên Định (Hiến máu hưởng ứng 

chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng 

máu Việt năm 2021) 

 700 Tuần 2 

27 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

doanh nghiệp (Hiến máu hưởng ứng 
Lần 1 1.500 Tuần 3 
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chương trình Hành trình đỏ năm 2021) 

28 Công an tỉnh (Hành trình đỏ 2021)  300 Tuần 3 

29 Huyện Hoằng Hóa  
400 Tuần 1 

Tháng 8 

400 Tuần 2 

30 Huyện Thọ Xuân  
400 

Tuần 3 
400 

31 Huyện Như Thanh  350 Tuần 4 

32 CLB Tuyên truyền VĐHMTN Lần 2 550 Tuần 4 

33 Huyện Thường Xuân  650 Tuần 1 

Tháng 9 
34 Thị xã Nghi Sơn  

400 Tuần 3 

400 Tuần 3  

35 Trường ĐH Văn hóa TT và Du lịch Lần 2 300 Tuần 1 

Tháng 10 

36 Trường Chính trị tỉnh Lần 2 200 Tuần 2 

37 Huyện Ngọc Lặc  450 Tuần 3 

38 Trường Đại học Hồng Đức Lần 3 450 Tuần 3 

39 Huyện Cẩm Thủy  
300 Tuần 4 

300 Tuần 4 

40 Thành phố Sầm Sơn  500 Tuần 1 

Tháng 11 
41 

Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức 

hiến máu tại các doanh nghiệp 
Lần 2 500 Tuần 2 

42 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn Lần 2 150 Tuần 3 

43 Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Lần 2 350 Tuần 4 

44 Công ty Xi măng Bỉm Sơn Lần 1 200 Tuần 1 

Tháng 12 

45 Thị xã Bỉm Sơn  300 Tuần 2 

46 Trường Cao đẳng Y tế Lần 3 400 Tuần 3 

47 
Công ty ô tô Trường Hải 

(Đơn vị tự bố trí thời gian phù hợp) 
 100 Tuần 4 

48 
Công ty TNHH FLC Sầm Sơn  

(Đơn vị bố trí thời gian phù hợp) 
 200  

Trong 

năm  

49 
Phân hiệu Đại học y Hà Nội 

(Đơn vị bố trí thời gian phù hợp) 
 300  

Trong 

năm 

50 Điểm hiến máu cố định   300  
Trong 

năm 

51 
Huyện Mường Lát  

CLB Ngân hàng máu sống 
 200  

HM khi 

cấp cứu 

Trong 

năm  

52 
Huyện Quan Hóa  

Thành lập Ngân hàng máu sống 
 200  

HM khi 

cấp cứu 

Trong 

năm 

53 
Huyện Quan Sơn  

Thành lập Ngân hàng máu sống 
 200  

HM khi 

cấp cứu 

Trong 

năm 

 Tổng cộng  
 

 
26.450 
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Phụ lục 2 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO CƠ SỞ 

 

STT Họ và tên Chức vụ Phân công chỉ đạo cơ sở 

I. Thành viên Ban Chỉ đạo VĐ HMNĐ: 

1 Đầu Thanh Tùng  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

ban Chỉ đạo vận động HMTN 
Chỉ đạo chung  

2 Trịnh Thị Tiếp 
Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo 

Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng 

ban ủy quyền 

3 Nguyễn Bá Cẩn 
Phó Giám đốc Sở Y Tế, Phó Trưởng 

ban Chỉ đạo 

Thành phố Sầm Sơn,  

Thành phố Thanh Hoá 

4 Nguyễn Hữu Tuất  
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng 

ban Chỉ đạo 

Huyện Thiệu Hoá, 

Đoàn khối CQ cấp tỉnh 

5 Hoàng Hữu Trường  
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo 

Huyện Nga Sơn,   

Huyện Như Xuân 

6 Vương Thị Hải Yến  
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, uỷ viên 

Huyện Thọ Xuân 

 

7 Phạm Thị Hằng  
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ, uỷ viên 

Huyện Ngọc Lặc 

Huyện Thường Xuân 

8 Mai Bá Nam  
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh, uỷ viên 

 Chỉ đạo hiến máu tình nguyện 

trong các doanh nghiệp 

9 Hà Mạnh Quân Phó Giám đốc Sở Tài chính, uỷ viên  Huyện Hậu Lộc 

10 Tạ Hồng Lựu 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, uỷ viên 
Huyện Yên Định 

11 Hà Văn Thủy  
Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh, uỷ viên 

Huyện Như Thanh 

Huyện Lang Chánh 

12 Nguyễn Quang Huy Phó giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Huyện Nông Cống 

13 Nguyễn Hữu Thuật 
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, uỷ viên 

Huyện Vĩnh Lộc 

Huyện Bá Thước 

14 Mai Việt Hà  
Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh, uỷ 

viên 

Hà Trung 

Thị xã Bỉm Sơn 

15 Lê Xuân Hảo 
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 

ủy viên 

Huyện Cẩm Thuỷ 

Huyện Triệu Sơn 

16 Lê Hoằng Bá Huyền 
UV BTV Đảng ủy Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hồng Đức, uỷ viên 

Trường ĐH Hồng Đức 

Huyện Hoằng Hoá 

17 Lê Trường Sơn 
Phó Giám Đốc Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, uỷ viên 

Huyện Quảng Xương 

Huyện Tĩnh Gia 

18 Lê Thị Trang  
UV BTV, Trưởng Ban Đoàn kết  tập 

hợp Thanh niên tỉnh Đoàn, ủy viên  

Huyện Thạch Thành 

Huyện Đông Sơn 

II. Tổ chuyên viên giúp việc: 

1 Nguyễn Huy Thạch 
Giám đốc Trung tâm Huyết học, 

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 

Phụ trách tiếp nhận, sàng lọc, 

điều phối máu 

2 Mai Đức Thắng Phó TP Nghiệp vụ y, Sở Y tế  
Tham mưu về chuyên môn 

nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo  

3 Nguyễn Trung Thực  
Phòng Công nghệ thông tin Sở Giáo 

dục & Đào tạo 

Chỉ đạo công tác hiến máu tại 

các trường chuyên nghiệp, DN 

4 Lê Hoài Văn 
Trưởng khoa truyền thông - Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Phụ trách công tác tuyên 

truyền vận động hiến máu  

5 Nguyễn Thị Mạnh 
Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện tỉnh 

Phụ trách công tác HMTN cập 

nhật thông tin, báo cáo. 
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Lưu ý: 

 Tỉnh Thanh Hoá có dân số 3,7 triệu người, với chỉ tiêu từ 1% số dân trong 

tỉnh hiến máu tương đương với khoảng 37.000 đơn vị máu. Vì vậy đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu 

vượt chỉ tiêu kế hoạch Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh giao.  

 Do nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh ngày càng tăng, 

mặt khác tỷ lệ dân số của tỉnh ta tham gia hiến máu còn thấp, chưa đáp ứng đủ 

nhu cầu máu điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh, đặc biệt 

thường xảy ra thiếu máu vào thời gian Tết Nguyên đán và dịp hè, vì vậy Ban 

Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường 

chuyên nghiệp, dạy nghề tích cực chỉ đạo công tác hiến máu tình nguyện. Đối 

với những đơn vị không có tên trong danh sách chỉ tiêu hiến máu, đề nghị các 

đơn vị đăng ký hiến máu trực tiếp với Văn phòng Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh 

hoặc Trung tâm Huyết học – Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).   

Đối với 3 huyện vùng cao gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn do ở xa 

trung tâm nên Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ Ngân hàng 

máu sống để các tình nguyện viên có thể tham gia hiến máu trong trường hợp 

khẩn cấp cần máu cấp cứu người bệnh.  

Để không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác hiến máu tình nguyện, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, sinh viên, nhân dân, tình 

nguyện viên có đủ sức khỏe và cân nặng từ 55 kg trở lên tham gia hiến máu với 

thể tích 350ml, đồng thời vận động tình nguyện viên đăng ký hiến Tiểu cầu tại 

Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). 

Trong trường hợp tình nguyện viên bận công việc chưa tham gia hiến máu 

do các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thì có thể tham gia 

hiến máu tại 02 địa điểm như sau: “Điểm hiến máu cố định” tại Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 Trần Phú, phường Ba Đình, Tp. Thanh Hoá, tiếp 

nhận máu vào sáng thứ tư hàng tuần; “Điểm hiến máu cố định” tại Chùa Đại 

Bi, phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa, tiếp nhận máu vào sáng mùng 01 và sáng 

ngày 15 âm lịch hàng tháng (Riêng ngày 01 Tết âm lịch không tổ chức tiếp nhận 

máu); “Điểm hiến máu cố định” tại Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh), tiếp nhận máu hàng ngày của tình nguyện viên.  

Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ: Số 263 Trần Phú, phường Ba Đình, Tp. Thanh Hoá 

Mọi thông tin về công tác hiến máu tình nguyện xin liên hệ với đồng chí 

Nguyễn Thị Mạnh, Văn phòng BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. 

Điện thoại di động 0966883377 hoặc 0838245969 

Email:  manhnguyen.ctd77@gmail.com 

Trung tâm huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa 

Giám đốc Trung tâm huyết học: Bác sỹ Nguyễn Huy Thạch 

Điện thoại di động 0913277453 hoặc 0974576866; Email: 

bsnguyenhuythach.th@gmail.com. 

mailto:manhnguyen.ctd77@gmail.com
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