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QUYẾT ĐỊNH 
    Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện  

“Hành trình Đỏ” -Tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu                                 

tỉnh An Giang năm 2022 

 
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-BCĐQG ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về Hướng dẫn thực hiện Chiến 

dịch những giọt máu hồng hè và chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-HHTM ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Viện 

huyết học truyền máu Trung ương về  Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 

X năm 2022 “Kết nối dòng máu Việt”; 

Xét đề nghị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại tờ trình số 100/TTr-CTĐAG 

ngày 15 tháng 4 năm 2022.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương 

trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” - Tôn vinh người hiến máu tiêu 

biểu tỉnh An Giang năm 2022. 

Điều 2. Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh – Cơ quan thường trực chủ trì, phối 

hợp các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đaọ quốc gia vận động 

hiến máu tình nguyện theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 

Giám đốc các Sở, ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- VP. Ban CĐQG VĐHMTN 

- Viện HH-TM TW; 

- TT. UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu HC-TC. 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày    tháng  4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” 

Tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2022 

(Ban hành kèm theo quyết định số 815/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang) 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-BCĐQG ngày 24/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về Hướng dẫn thực hiện Chiến dịch 

những giọt máu hồng hè và chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 251/KH-HHTM ngày 28/02/2022 của Viện huyết học 

truyền máu TW về  Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X năm 2022 

“Kết nối dòng máu Việt”, 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN) “Hành trình Đỏ” - Tôn 

vinh Người hiến máu tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2022, cụ thể như sau:  

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về 

hiến máu tình nguyện và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; mở rộng 

đối tượng tham gia HMTN ngoài đoàn viên, thanh niên và sinh viên, đặc biệt là 

người dân ở các vùng nông thôn về HMTN. 

2. Tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân, gia đình tham gia HMTN 

nhiều lần. Tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh.  

3. Tiếp nhận được lượng máu lớn đáp ứng tình trạng thiếu máu để cấp cứu 

và điều trị người bệnh, khắc phục được tình trạng thiếu máu trong dịp hè 2022.   

4. Tăng cường công tác giáo dục, định hướng, xây dựng lực lượng hiến 

máu cho tương lai thông qua các chương trình, sự kiện.  

5. Chương trình “Hành trình Đỏ” - Tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu 

năm 2022 được tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Tuyên truyền, tư vấn cho trên 2.500 người về HMTN và bệnh tan máu 

bẩm sinh, đồng thời tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Vận động 2.500 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận ít nhất 2.000 đơn 

vị máu trong chương trình (từ 01/6 đến ngày 28/7/2022); trong đó ngày hội hiến 

máu chính thức tiếp nhận ít nhất 1.000 đơn vị tại 3 điểm. 



 

3. Tuyển chọn ít nhất 40 tình nguyện viên tham gia đoàn Hành trình Đỏ đi 

xuyên huyện: thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân. 

4. Huy động 100 tình nguyện viên tham gia Đội hiến máu dự bị (hoặc 

Ngân hàng máu sống) luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu 

cấp cứu. 

5. Vận động các nguồn lực xã hội tặng 60 suất quà cho các bệnh nhân bị 

tan máu bẩm sinh, mắc các bệnh về máu có hoàn cảnh khó khăn.  

III. THÔNG ĐIỆP 

Thông điệp: “Kết nối dòng máu Việt” 

IV. NỘI DUNG 

1. Tổ chức truyền thông và vận động hiến máu đồng thời truyền 

thông phòng chống dịch bệnh  

Tổ chức các đội, nhóm tình nguyện viên vận động hiến máu, đăng ký hiến 

máu trên các địa bàn dân cư; giao chỉ tiêu cho các ban, ngành, đoàn thể huyện, 

thị xã, thành phố. Truyền thông vận động trực tiếp người tham gia hiến máu 

lồng ghép truyền thông phòng chống dịch bệnh. 

Kết hợp các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình 

truyền hình, truyền thanh về hiến máu tình nguyện kết hợp với tôn vinh người 

hiến máu trên kênh truyền hình trung ương và đài địa phương. 

Treo băng rôn, banner và các vật dụng truyền thông lưu động. 

Tăng cường viết các tin, bài trên các kênh truyền thông đại chúng, trên 

mạng: báo điện tử, website, mạng xã hội,... 

2. Tổ chức ngày hội hiến máu kết hợp Tôn vinh người hiến máu tiêu 

biểu 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các huyện, thị, thành 

kết hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ xây dựng kế hoạch và 

tiếp nhận ít nhất 2.000 đơn vị máu hưởng ứng Chương trình từ ngày 01/6 đến 

ngày 28/7/2022.  

Trong đó, tổ chức Đoàn hành trình Đỏ xuyên huyện (thị xã Tân Châu - 

huyện Phú Tân - Tp. Long Xuyên) ngày 21-23/7/2022 và tổ chức ngày hội hiến 

máu tiếp nhận ít nhất 1.000 đơn vị máu; kết hợp với Bệnh viện Huyết học -  

Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận theo kế hoạch của của Viện Huyết học - Truyền 

máu Trung ương. 

Tổ chức ngày hội hiến máu kết hợp với việc tổ chức các chương trình Tôn 

vinh các cá nhân, gia đình và tập thể hiến máu tiêu biểu tại tỉnh An Giang năm 

2022. 

4. Các hoạt động khác 

Theo tình hình thực tế các hoạt động có thể thay đổi phù hợp và đảm bảo 

an toàn trong thời gian phòng chống dịch bệnh. 

- Dâng hoa tượng đài Bác Tôn; thăm di tích lịch sử, văn hóa. 



 

- Tư vấn, thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân mắc các bệnh về máu. 

- Diễu hành đường phố. 

- Giao lưu văn nghệ. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Tháng 04/2022 

Hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình “Hành trình Đỏ”. 

2. Tháng 05-06/2022 

Hoàn thiện hồ sơ đề xuất tôn vinh khen thưởng người hiến máu tiêu biểu. 

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hành trình Đỏ” với sự tham 

dự của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hoặc làm 

việc trực tiếp từng đơn vị, ban ngành liên quan phối hợp công tác tổ chức. 

Gửi thư mời các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình và tài trợ các hoạt 

động. 

Tuyển chọn tình nguyện viên và tổ chức tập huấn cho tình nguyện viên. 

Tổ chức, vận động và đăng ký tham gia hiến máu; tổ chức triển khai các 

hoạt động theo kế hoạch. 

3. Ngày 21-23/7/2022 

Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tại Thị xã Tân Châu, Phú Tân và 

Tp. Long Xuyên. 

Tổ chức thực hiện chương trình theo kế hoạch kết hợp với tổ chức Tôn 

vinh người hiến máu tiêu biểu nhân “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”.  

4. Cuối tháng 07/2022 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Thường trực của Ban Tổ chức, thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động “Hành trình Đỏ”; 

Chủ trì làm đầu mối liên hệ, phối hợp với ban Chỉ đạo quốc gia vận động 

hiến máu tình nguyện, Viện huyết học-truyền máu TW, bệnh viện Huyết học-

Truyền máu Cần Thơ và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên 

quan trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động của chương trình “Hành trình Đỏ” 

năm 2022, tổ chức “Ngày hội hiến máu” theo kế hoạch; 

Huy động 40 tình nguyện viên, tổ chức huấn luyện, trang bị kiến thức và 

kỹ năng cần thiết để thực hiện công tác hỗ trợ các hoạt động Hành trình Đỏ địa 

phương; Liên hệ, bố trí chỗ ăn, nghỉ, tổ chức thực hiện các hoạt động và các vấn 

đề liên quan cho Đoàn hành trình đỏ đảm bảo an toàn trong thời gian phòng 

chống dịch bệnh; 



 

Vận động và trao tặng các suất quà cho các bệnh nhân mắc các bệnh về 

máu có hoàn cảnh khó khăn. 

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động chương trình "Hành trình Đỏ" 

cho Ban Chỉ đạo Trung ương. 

2. Sở Y tế 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền Chương trình Hành trình Đỏ 

năm 2022, vận động cán bộ y tế tham gia hiến máu tình nguyện. 

Phân công cán bộ y tế kết hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ tư vấn 

sức khỏe vào Ngày hội hiến máu 21-23/7/2022 tại thị xã Tân Châu, huyện Phú 

Tân và trường Đại học An Giang; phối hợp các hoạt động chăm sóc người hiến 

máu tình nguyện theo hướng dẫn. 

Phối hợp tổ chức tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh cho cộng đồng và các 

bệnh nhân mắc các bệnh về máu; ý nghĩa về Hiến máu tình nguyện; thông tin 

phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

          3. Sở Tài chính 

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động 

Hành trình Đỏ năm 2022. 

4. Tỉnh đoàn 

Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tuyên truyền Chương trình Hành trình đỏ năm 

2022, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. 

Chỉ đạo Thị đoàn Tân Châu, Huyện đoàn Phú Tân, Thành đoàn Long 

Xuyên tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động Chương trình. 

5. Liên đoàn lao động tỉnh An Giang 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền Chương trình Hành trình Đỏ 

năm 2022, vận động cán bộ, công chức viên chức, công đoàn viên, người lao 

động tham gia hiến máu tình nguyện. 

Huy động cán bộ, công chức viên chức, công đoàn viên, người lao động 

tham gia HMTN ngày hội hiến máu 21-23/7/2022 tại thị xã Tân Châu, Phú Tân 

và Tp. Long Xuyên.  

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cấp phép treo băng rôn, phướn 

trên các đường phố phục vụ tuyên truyền các hoạt động HMTN tại thành phố 

Long Xuyên, huyện thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân; Phối hợp Hội chữ thập đỏ 

tổ chức các hoạt động truyền thông Chương trình. 

Chuẩn bị chương văn nghệ biểu diễn vào ngày 23/7/2022 tại Trường Đại 

học An Giang. 

7. Công an tỉnh 

Phân công cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 

trong thời gian diễn ra các hoạt động của Đoàn Hành trình Đỏ. 



 

Phân công Cảnh sát giao thông hướng dẫn Đoàn diễu hành nội ô Tp. Long 

Xuyên, Thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân. 

8. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo An Giang 

Tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của 

Chương trình Hành trình Đỏ được tổ chức tại tỉnh để nâng cao nhận thức và thu 

hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia HMTN. 

Có kế hoạch truyền thông sâu trên báo, đài của tỉnh trước và trong ngày 

diễn ra các hoạt động của Chương trình. 

          9. Các thành viên Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh 

Xây dựng công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền Chương 

trình Hành trình Đỏ năm 2022, vận động cán bộ, công chức viên chức, nhân 

viên tham gia hiến máu tình nguyện. 

10. Đề nghị Trường Đại học An Giang 

Phối hợp Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh (Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh An Giang) hỗ trợ điểm tổ chức Ngày Hội hiến máu - Tôn vinh người 

hiến máu tiêu biểu vào ngày 23/7/2022; 

Phân công cán bộ phối hợp trực tiếp các hoạt động liên quan chuẩn bị, tổ 

chức Chương trình Ngày Hội hiến máu - Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. 

(Xây dựng kế hoạch Phối hợp tổ chức cụ thể) 

Truyền thông, vận động sinh viên, người hiến máu tình nguyện tham gia 

hiến máu và tiếp nhận ít nhất 400 đơn vị máu tại ngày Hội 23/7/2022. 

11. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện/ thị/ thành 

Có công văn chỉ đạo thực hiện Chương trình Hành trình đỏ năm 2022, vận 

động cán bộ, công chức viên chức, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện.  

Tổ chức ít nhất một điểm hiến máu tại địa phương hưởng ứng Chương 

trình hành trình Đỏ (từ 1/6- 28/7/2022). 

Các điểm có Đoàn hành trình Đỏ đi qua: Tp. Long Xuyên, thị xã Tân 

Châu, huyện Phú Tân chỉ đạo, hướng dẫn phân công nhiệm vụ các đơn vị liên 

quan và phối hợp Đoàn hành trình Đỏ tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế 

hoạch. Thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân tổ chức vận động tiếp nhận ít nhất 

300 đơn vị máu/ điểm; Đại học An Giang tổ chức vận động tiếp nhận ít nhất 400 

đơn vị máu. 

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRIỂN 

KHAI CHƯƠNG TRÌNH  

Triển khai các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Chương trình song song công 

tác truyền thông phòng chống dịch bệnh. Tất cả nội dung hoạt động của Chương 

trình phải linh động và thay đổi (nếu cần thiết) để đảm bảo an toàn công tác tổ 

chức và phòng chống dịch bệnh.  



 

Tại địa điểm tổ chức ngày Hội hiến máu phải đảm bảo rộng rãi, thông 

thoáng;  Bố trí chốt kiểm tra lấy thông tin của người tham gia, tư vấn, hướng dẫn 

trước khi vào khu vực tổ chức. 

Cán bộ tổ chức Chương trình cấp tỉnh và địa phương có đoàn Hành trình 

đi qua chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và cập nhật tình hình công tác 

chuẩn bị, triển khai thực hiện; Có thể hủy điểm tổ chứ nếu không đáp ứng đảm 

bảo điều kiện công tác phòng chống dịch bệnh và tùy thuộc theo diễn biến tình 

hình thực tế. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện “Hành 

trình Đỏ” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang, yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị được phân công phối hợp triển 

khai thực hiện./. 
 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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