
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LÁK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

Số: 4742 /KH-UBND Đắk Lắk, ngày 03 thảng 6 năm 2020

KÉ HOẠCH
rc Chưong trình “Hành trình đỏ” lần thứ VII và 
dịch những “Giọt Hồng Tây Nguyên” năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-BCĐQG ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ 
đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện Chiến dịch 
những giọt máu Hồng -  hè và Chương trình Hành trình Đỏ năm 2020; ủy  Ban 
nhân dân tỉnh ban hành Ke hoạch tô chức Chương trình Hành trình đỏ và Ngày 
hội hiến máu tình nguyện những “Gỉọ? Hồng Tây Nguyên” năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 
viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân về truyền thống, đạo lý, nghĩa cử cao 
đẹp của dân tộc Việt Nam với phương châm uMôi giọt máu cho đi, một cuộc đời 
ở lại”, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lóp nhân dân 
tích cực tham gia hiến máu và tố chức các hoạt động nhân đạo xã hội, đáp ứng 
tình trạng thiếu máu để cấp cứu điều trị người bệnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động của Chiến dịch cần đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, 
thiết thực, tạo sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và đạt các chỉ tiêu đề 
ra.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, trên các phương 
tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong thời gian trước, trong và sau các 
hoạt động của chương trình. Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, 
các diêm diễn ra hoạt động; xây dựng các đoạn phim quảng bá trên Đài phát 
thanh. Truyên hình tỉnh và địa phương.

- Tô chức tuyên truyền và tư vấn cho khoáng 5.600 lượt người về hiến 
máu tình nguyện. Vận động được ít nhất 100 người đăng ký tham gia vào các 
Câu lạc bộ hiên máu dự bị đê sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu 
cấp cún.

+ Thời gian: Từ ngày 06/6 đến ngày 06/8/2020.
- Tô chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các trục lộ chính tại trung 

tâm hm’ện Ea Kar; lực lượng tham gia khoảng 150 người gồm: 02 xe dẫn đường
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của Cảnh sát Giao thông huyện, 03 xe tuyên truyền lưu động của Đoàn hành 
trinh, 01 xe của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 03 xe của huyện Ea Kar và 100 xe mô tô 
có treo cờ của Tình nguyện viên.

+ Thời gian: từ 15h00 đến 17h00, ngày 06/7/2020.
2. Tổ chức tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh (Thanlassemia)
- Thời gian: ngày 06/7/2020
- Địa điêm: huyện Ea Kar
- Đôi tượng: Thanh niên, tình nauyện viên, và những ngưòi sau khi hiến 

máu (Số lượna: khoảng 200 người).
3. Tổ chức Lễ ra quân Chưong trình Hành trình Đỏ

- Thời gian: Khai mạc lúc 7h ngày 06/7/2020.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa huyện Ea Kar.
- Nội dung: .
+ Văn nghệ chào mừng;
+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu;
+ Phát biêu chào mừng và phát động chưong trình Hành trình Đỏ;
+ Phát biếu của đại biểu Trang ương;
+ Tôn vinh, khen thưởng những tố chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trona phong trào hiến máu tình nguyện (nếu có);
+ Thực hiện nghi lễ quyết tâm thực hiện chương trình Hành trình Đỏ;
+ Kết thúc, bế mạc.
4. Tổ chức Ngày hội hiến máu những “Giọt Hồng Tây Nguyên”

Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tại 01 trường và 06 huyện, thị xã 
trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu vận động khoảng 7.000 người đăng ký hiến máu tình 
nguyện, tiếp nhận được ít nhất 5.600 đơn vị máu.

a) Tại Trường Đại học Tây Nguyên :
- Chỉ tiêu: Huy động 500 cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên đăng ký 

hiến máu, dự kiến tiếp nhận 400 đơn vị máu.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 7h00, ngày 06/6/2020.
- Địa điểm: Nhà thi đấu Đa năng Trường Đại học Tây Nguyên.
- Lực lượng y, bác sỹ lấy máu: Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh; 

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
b) Tại thị xã Buôn Hồ
- Chỉ tiêu: Huy động 700 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 500 đơn vị máu.
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- Địa điển:: Trườne THPT Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ.
. J liĩựỉ:gy. bác sỳ lẩy máu: Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh; 

Bệnh :èr. Đa khoa vùng Tây Nguyên.
c) Tại huyện Ea Kar:
- Chỉ tiêu: Huy động 1.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 1.200 đơn vị 
máu.

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 7h00, ngày 06/7/2020.
- Địa điểm: Trung tâm văn hóa huyện Ea Kar.
- Lực lượng y, bác sỹ lẩy máu: Trung tâm Huyết học Truyên máu tỉnh; 

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar.
d) Tại Cục thuế tỉnh:
- Chỉ tiêu: Huy động 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân đăne ký hiến máu, dự kiên tiêp nhận 400 đơn vị máu.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 7h00, ngày 11/7/2020.
- Địa điểm: Cục thuế tỉnh.
- Lực lượng y, bác sỹ lẩy máu: Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh; 

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
đ) Tại huyện Cư M ’Gar:
- Chỉ tiêu: Huy động 1.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 800 đơn vị máu.
- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 7h00, ngày 21/7/2020.
- Địa điêm: Trung tâm văn hóa huyện Cư M’Gar.
- Lực lượng y, bác sỹ lấy máu: Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh; 

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’Gar.
e) Tại huyện M ’Đrắk:
- Chỉ tiêu: Huy động 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 300 đơn vị máu.
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 7h00, ngày 30/7/2020.
- Địa điếm: Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk.
- Lực lượng y, bác sỹ lấy máu: Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh; 

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
g) Tại huyện Krông Pắc:
- Chỉ tiêu: Huy động 1.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 800 đơn vị máu.
- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 7h00, ngày 06/8/2020.
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- Địa điểm: Trung tâm văn hóa huyện Krông Pắc.
- Lực lượng y, bác sỹ lẩy máu: Trung tâm Huyết học-Truyền máu tinh: 

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa huyện Krôna Pắc.
III. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Co’ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện tinh)

- Tăng cường các hoạt động truyền thông về hiến máu tình nguyện, eắn 
Ngày hội hiến máu với công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đong, sơ cấp 
cứu, phòng tránh tai nạn thương tích và các hoạt động đền ơn, đap nghĩa, trong 
Tháng nhân đạo tại các địa phưoưg.

- Chủ trì làm đầu mối liên hệ, phối họp với Viện huyết học - Truyền máu 
Trung ương, Chỉ đạo Ban vận động HMTN huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư 
M’Gar, Ea Kar, thị xã Buôn Hồ, Krông Pắc, M’Drắk, Liên đoàn Lao động và 
Trường ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN tổ chức các hoạt độns của chương trình “ 
Hành trình đỏ” và ngày Hội hiên máu tình nguyện những “Giọt Hồng Tây 
Nguyên” trên địa bàn tinh theo đúng kế hoạch.

- Phôi họp chỉ đạo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, thị 
xã chuân bị maket, băng rôn, khâu hiệu, tờ rơi tuyên truyên, vận động hiến máu 
tình nguyện.

- Chủ động xây dựng nội dung chương trình; dự trù kinh phí tổ chức; 
chuàn bị địa diêm, cơ sở vật chất; xây dựng chương trình truyền thông trước, 
trong và sau hoạt động.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình "Hành trình Đỏ" và ngày hội 
hiến máu tình nguyện "Giọt Hồng Tây Nguyên" năm 2019 cho Ban Chỉ đạo 
quốc gia và UBND tỉnh.

2. Sở Y tế
- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Trung tâm Huyết học 

Truyền máu tỉnh, Trung tâm y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’Gar, Ea 
Kar, thị xã Buôn Hồ, Krông Pắc, M’Đrắk phối họp với Hội Chữ thập đỏ huyện 
bố trí cán bộ, y, bác sỹ, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chuyên môn đê đảm bảo 
việc tiếp nhận máu theo kế hoạch. Đồng thời chuẩn bị các hoạt động chăm sóc 
người hiến máu tình nguyện theo quy định của Thông tư 182/2009/TT-BTC 
ngày 14/9/2009 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 
14/4/2017 của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị Phương tiện hồ trợ Ban tổ chức vận chuyển máu ra sân bay để 
chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (nêu có yêu câu).

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar bố trí 01 xe ô tô để tham gia 
đoàn tuyên truyền về hiến máu vào lúc 15h ngày 07/7/2020 theo lộ trình.

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; sỏ Thông tin và Truyền thông; 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnu! R \  TV'k 1



- Chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện Cư M’Gar, huyện Ea Kar, thị xã Buôn Hồ, Krông Pắc, M’Đrắk phổi hợp 
với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyên các hoạt 
động của chưong trình “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiên máu tình nguyện "Giọt 
Hồng Tây Nguyên" năm 2020.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk: tăng cường thời 
lượng phát sóng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hành trình Đỏ và Ngày 
hội hiến máu; cử phóng viên đến dự và đưa tin trước, trong và sau về các hoạt 
động của chương trình; Chu động phối họp với Vp. Ban Chỉ đạo vận động 
HMTN tỉnh để thông tin thời gian, địa diêm tô chức Ngày Hội hiến máu “Giọt 
Hồng Tây Nguyên”; đưa tin, bài, phóng sự kịp thời.

4. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí phù hợp trình Uy Ban nhân dân tỉnh để cấp bô sung cho 
các hoạt động “Hành trình đỏ” tổ chức tại huyện Cư M’Gar, huyện Ea Kar, 
Krông Pắc, M’Đrắk và thị xã Buôn Hồ đảm bảo theo Ke hoạch.

5. Các CO' quan phối họp và thành viên trong Ban chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh

- Đe nghị Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn 
viên Công đoàn ở các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, công ty tích cực 
hưởng úng đăng ký Ngày hội hiến máu tình nguyện.

- Đe nghị Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo 
Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, thị xã vận động đoàn viên, 
thanh niên tích cực tham gia các hoạt động hiến máu. Riêng huyện Ea Kar chủ 
động Phối họp với Hội Chừ thập đỏ huyện, Thường trực Ban Chi đạo vận động 
HMTN huyện, chuẩn bị nội dung, chương trình Lễ ra quân Ngày hội hiến máu 
những “Giọt hồng Tây Nguyên”, đồng thời cử 10 đoàn viên, thanh niên tham gia 
sắp xếp vị trí để xe của các lực lượng đến tham gia Ngày hội hiến máu và cử 100 
tình nguyện viên tham gia diễu hành.

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 
của tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo cơ quan, đơn vị, 
ngành mình phụ trách phối họp, triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

6. ủ y  ban nhân dân các huyện Cư M ’Gar, Ea Kar, huyện Krông Pắc, 
M’Đrắk, thị xã Buôn Hồ, Cục thuế tỉnh, Ban giám hiệu Trường Đại học 
Tây Nguyên.

- Chỉ đạo Ban Chi đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ 
huyện, thị xã phối họp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thế trên địa bàn 
tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 
và các tầng lóp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động trong chưcmg trình và 
đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo số lượng theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Y tế huyện, thị xã phối họp Bệnh viện đa khoa vùng Tây 
Nguyên, Trung tâm huyết học Truyền máu tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huvện Cư
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M’Gar, huyện Ea Kar, huyện Krông Pắc, huyện IVTĐrắk và thị xã Buôn Hồ đảm 
bảo việc tiếp nhận máu.

- Đối với huyện Ea Kar Chỉ đạo Phòng Văn hóa -  Thông tin phối hợp với 
Hội Chữ thập đỏ huyện treo băng rôn, khâu hiệu vận động hiến máu tình nguyện 
trên các trục đường chính của huyện; xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ 
Lễ ra quân Ngày hội hiến máu; bố trí 02 xe tuyên truyền lưu động để tham gia 
đoàn tuyên truyền về hiến máu theo lộ trình. Chỉ đạo Công an huyện phân công 
cán bộ, chiến sĩ và bố trí phương tiện ô tô, xe máy chuyên dụng dẫn đường đảm 
bảo an toàn giao thông cho đoàn xe tuyên truyền lưu động về hiến máu tình 
nguyện theo lộ trình.

Nhận được Ke hoạch này UBND huyện Cư M’Gar, Ea Kar, Krông Pắc, 
M'Đrắk, thị xã Buôn Hồ, Cục thuế tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên; Thủ 
trưởng các sở, ngành, đoàn thê, đơn vị liên quan phối họp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BCĐ quốc gia VĐHMTN; (để báo cáo)
- TTTU, TT HĐND tỉnh (đế báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP ƯBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ VĐHMTN tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, TTTT, YT, TC
- Công an tỉnh;
- Hội Chữ thập đò, Tỉnh đoàn;
- Trường Đại học tây Nguyên;
- Cục Thuế tỉnh;
- Huyện ủy, UBND, Ban CĐ VĐ HMTN 
huyện Ea Kar, Cư M’Gar, Krông Pắc, M’Đrắk,
TX Buôn Hồ;
- Đài PTTH tinh, Báo Đắk Lắk;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Th.35b)

KT. CHỦ TỊCH

H’Yim Kđoh


