
ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH PHÚ YÊN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KGVX                            Phú Yên, ngày       tháng 12 năm 2021 
  

Về việc tuyên truyền vận động  
hiến máu tình nguyện năm 2022 
 

                    Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và hội, đòan thể tỉnh. 

 

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Phú Yên 
được duy trì thường xuyên và liên tục, là một trong những hoạt động xã hội mang 
tính nhân văn, có ý nghĩa nhân đạo cao cả, được triển khai sâu rộng trong cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, sinh viên trong 
các trường đại học, cao đẳng và nhân dân toàn tỉnh. Năm 2021 do ảnh hưởng tình 

hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, hoạt động hiến máu tình nguyên vẫn triển 
khai thực hiện để đảm bảo lượng máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, toàn tỉnh 

đã tổ chức 41 đợt vận động hiến máu tình nguyện với trên 12.000 lượt người 
hưởng ứng và tham gia hiến máu, đã tiếp nhận được 7.851 đơn vị máu, đáp ứng cơ 

bản nhu cầu máu cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân toàn tỉnh. 

Nhằm duy trì phong trào, bảo đảm đủ máu an toàn cấp cứu và điều trị bệnh 
cho nhân dân toàn tỉnh trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị, 
trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp cùng với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, sinh viên và người dân tham gia hiến máu 
tình nguyện, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu 10.700 đơn vị máu do Ban Chỉ đạo 

quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao tỉnh Phú Yên năm 2022. 

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) căn cứ vào tình 
hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cụ thể của từng địa phương, chịu 
trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện tỉnh xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phù hợp cho các địa phương, 
đơn vị để triển khai thực hiện các đợt hiến máu tình nguyện trong năm 2022; tổ chức 

triển khai, thực hiện tốt các sự kiện năm 2022, như: Ngày toàn dân hiến máu tình 
nguyện (07/4/2022), Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6/2022), Chiến dịch những 
giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2022, Lễ hội Xuân hồng 

2023, …; hướng dẫn, tổ chức tôn vinh, khen thưởng những tập thể, hộ gia đình và cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện; tiếp tục thực hiện 

cấp quà tặng (bằng hiện vật) cho người tham gia hiến máu tình nguyện theo Thông 
tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế và hướng dẫn của cấp trên. 
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 3. Sở Y tế phối hợp theo dõi, chỉ đạo các bệnh viện về chuyên môn kỹ thuật, 

dự báo nhu cầu sử dụng máu, các dịch vụ tiếp nhận và cung cấp máu đảm bảo an 
toàn theo đúng quy định về an toàn trong truyền máu gắn với thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; củng cố, kiện toàn đội ngũ y, bác sỹ làm 
nhiệm vụ tiếp nhận máu đảm bảo số lượng và chuyên môn kỹ thuật; thực hiện tốt 

công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người tham gia hiến máu trước, trong và 
sau khi hiến máu; chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên 
và các bệnh viện huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện việc cấp quà tặng cho 

người tham gia hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 
12/11/2020 của Bộ Y tế và hướng dẫn của cấp trên. 

4. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục phát 
huy phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, là 

lực lượng chủ yếu của phong trào để tập hợp, tích cực vận động rộng rãi các đối 
tượng đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu và hiến máu nhắc lại. 

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu 
tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên công đoàn. 

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền vận động và động viên 
cán bộ, hội viên và con em mình tham gia hiến máu tình nguyện. 

7. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên thường xuyên tuyên 
truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện; xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền công tác hiến máu tình nguyện nhân dịp Ngày toàn dân hiến máu tình 

nguyện (07/4/2022), Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6/2022); mở các chuyên 
mục “Hiến máu cứu người” hàng tháng và có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong 

nhân dân vào các đợt cao điểm của Chương trình hiến máu tình nguyện như 
“Chiến dịch những giọt máu hồng - hè” và Chương trình “Hành trình đỏ” năm 

2022, Lễ hội Xuân hồng 2023, … 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân 
vận Tỉnh ủy và các hội, đoàn thể phối hợp chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể có kế 
hoạch vận động hội viên, đoàn viên tham gia tuyên truyền vận động và hiến máu 

tình nguyện, nhằm đáp ứng kịp thời về nhu cầu máu trong điều trị người bệnh. 

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố (Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 

nguyện cấp huyện) và các cơ quan, đơn vị, trường học được Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2022, vận động 

cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh viên, sinh 
viên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao; 
tiếp tục kiện toàn, củng cố hoặc thành lập mới đội hiến máu dự bị, đội hiến máu 

tiểu cầu trực thuộc địa phương, đơn vị để sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu khi 
có yêu cầu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022; tổ chức biểu dương, tôn 

vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tình nguyện, hiến máu cấp cứu. 
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10. Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò của từng thành viên trong Ban Chỉ 
đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong việc phối hợp, tổ chức và chỉ 
đạo triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực 

tham gia hiến máu tình nguyện.  

Cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:              KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;            PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT.Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Mỹ); 
- Ban Tuyên giáo TU; Ban Dân vận TU; 
- Thành viên BCĐ VĐHMTN tỉnh; 
- Báo PY, Đài PTTH PY; 
- PVP.UBND tỉnh (Đ/c Châu); 
- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ty).                   Đào Mỹ 
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