
CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Quáng Trj,  ngàyl4.tháng04 nám 2021 

KE HOACH 
Vn dng hin mall tInh nguyen nám 2021 

Thirc hin Quyt dnh s 103/QD-BCDQG ngày 12/11/2020 cüa Ban Chi 
dao quôc gia 4n dng hiên máu tInh nguyen ye vic giao chi tiêu HMTN näm 
2021 và chi dao  cüa Tinh üy và UBND tinh ye hot dng hiên máu tInh nguyen 
hang näm; can cr vào tInh hInh thrc té cong tác hiên máu tInh nguyen trên dja 
bàn, nhu câu tiêp nhn máu cüa Trung tam Huyêt h9c Truyên máu — Bnh vin 
Trung wing Hue, Ban Chi do vn dng hiên máu tInh nguyen tinh (sau day viêt 
tat Ban Chi do tinh) ban hành Kê hoch Vn dng hiên máu tInh nguyen näm 
2021 vâi các ni dung nhu sau: 

I. ML,JC BICH, YEU CAU 

1.MicdIch: 

- Dy manh  cong tác truyn thông nhm nâng cao nhn thüc cüa cac tAn 
1p nhân dan, dc bit là ngui dan & ving nông thôn, mien ni1i, yen biên, ye 
hiên máu tInh nguyen và an toàn truyn máu. 

- Tip nhn krcmg máu Rin d h6 trçi cho vic cp ctru và diu trj ngui 
bnh tai  các ca s y tê trong tinh và khu vrc. Ma rng dôi tuçing hiên máu tInh 
nguyen, xây dmg lirc hicing hiên máu dir bj thông qua thành 1p các câu lac  b 
hiên máu, san sang tham gia hiên máu cap c1ru khi can thiêt. 

2. Yeu call: 

- Thirc hin t& các chin djch, sr kin hin máu tinh nguyen; t chirc t& các 
diem hiên máu km dng; các hoat dng dam bão an toàn, tiêt kim và hiu qua. 

- Các hoat dng t chrc vn dng và hin máu tInh nguyen dam bão theo 
quy djnh ye an toàn phOng chông djch bnh Covid-19. 

- To chi.'rc thrc hin các hoat dng dat mvc tiêu d ra. 
II. CHI TIEU 
1. Chi tiêu chung: 
- Vn dng tip nhn: chua quy di 10.000 dan vi máu tuang ducng 

1,6% dan so; sau quy dôi 11.200 dan vl máu tuang ducing 1,79% dan sO. 

- Ng.thi hin máu nhAc 'ai  80%. 

- Hin máu tInh nguyen dat  t l 100%. 

- Hin máu vai th tIch 350m1 dat  30%. 

2.2. Phân b Chi tiêu vn dng các don VI: 
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TT Don vi 

Trithc quy dôi Sau quy dôi 

dQ't 
vn 
dng 

D i' 

thôi 
gian 

(Tháng"nám,) 

A Dan so 
('Ngwài,) 

S don 
vi máu 
tip 

nhA 

Ty 1 
% 

dan 
A so 

S don 
vi mall 

tip 
nhin 

T 1 
% 

dan 
A so 

1 TP.DôngHà 92.592 1.019 1,10 1,141 1.23 3 
Tháng3,7, 
và 10/202 1 

2 TXQuãngTrj 23.871 298 1,25 334 1.40 2 
Thang4, 
10/202 1 

 Linh 

Huyn VTnh 
87.653 1.096 1,25 1.227 1.40 4 

Thang 1, 4, 

7, 10/2021 

4 HuynGioLinh 75.390 942 1,25 1.055 1.40 3 

Thang 

12/2020; 

6, 11/2021 

Huyn Triu 

 Phong 
89,445 1.118 1,25 1.252 1.40 4 

Tháng 3, 5, 

9, 11/2021 

6 Huyn Hãi Lang 84.802 1.060 1,25 1.187 1.40 4 
Tháng 2, 5, 

8, 11/2021 

7 HuynCamL 46.412 580 1,25 650 1.40 2 
Thang3, 

9/202 1 

8 Huyn Dakrông 40.508 486 1,20 544 1.34 2 
Thang 1, 

9/202 1 

9 
HuynHuâng 

HOa 
86.355 1.036 1,20 1.161 1.34 2 

Thangl, 

8/202 1 

10 Hi LHTN tinh' 450 504 1 
Thang 

3/202 1 

11 CôngAntinh 350 392 1 
Tháng 

1/202 1 

12 LDLDtinh2 550 616 2 
Tháng6, 

10/202 1 

13 
Trithng Cao 

dangYtê 
200 224 1 

Tháng 

11/2021 

14 
Phân hiêu Dai 

hçcHuê 
200 224 1 

Thang 

11/2021 

15 CongcloànYtE 400 448 1 
Tháng 

2/202 1 

16 
Câu1cbvn 

dngFiMTNtinh3 
214 241 1 

Tháng 

4/2021 

Tiing cong 627.028 10.000 1,6 11.200 1,79 34 

/ Hii LHTN tinh vn d3ng Doàn khi Cci quan và Doanh nghiep iinh 
2 Liên doàn Lao d5ng tinh v.2n dç5ng can b3, doàn viên cong doàn các ca quan côp iinh. 

Vn dong hin máu cOp czu, tiëu cáu; vn dc5ng cOc doanh ngh4p lrên dia bàn. 



AN CHI DAO 
GBAN 

oàng Nam 
PHO CHU T!CH  'UBND T!NH 

3 

III. GIAI PHAP 

1. Tiptic kin toàn, cüng c vá nãng cao hiu qui boat dng cfia Ban 
Chi do cac cap. 

2. Tang cixäng các hoat  dtng tuyên truyên vn dng hin máu tInh nguyen 
iOn nhu: Chin djch "L hi Xuân hng", "Giçt máu hông he"; si1 kin "Ngày 
toàn dan hin máu 7/4, "Ngày Quc té ngixOi hiên máu 14/6", chucing trInh 
"Hành trinh do"... báo dam vic cung cap máu cho cap cOn và diêu tn trên dja 
bàn. 

3. Phát huy vai trO, trách nhim các Co quan thành viên Ban Chi dao  các 
cap, vn dng It nhât 20% can b, nhãn viên Co quan tham gia hiên máu tinh 
nguyen. 

4. Ban Chi do các cp xây dirng kê ho?ch, to chOc hithng trng các chin 
djch, slr kiin do Ban Chi dao  quôc gia phát dng. Báo cáo Thu&ng tr1rc Ban Chi 
dao tinh dê tong hçip, dánh giá, rut kinh nghim. 

5. Dào tto, tp huAn di ngü can b Chit thp dO, thành viên cau lc b, 
tInh nguyen viên cO dO kiên thOc k5' náng tuyên truyên 4n dng hiên máu tInh 
nguyen, có tInh chuyên nghip, tOng bi.rOc diia phong trào hiên máu tlnh nguyen 
trO thành cong tác thuOng xuyên, lien tiic. 

6. T chCrc Ton vinh, khen thu&ng kjp th&i nhitng cá nhân, gia dInh, tp 
the có thành tIch xuât sac trong phong trào hiên máu tInh nguyen ti huyn, thj 
xa, thành phô. 

7. Theo dOi, kim tra, giám sat vic thirc hin chi tiêu theo k hoach thirc 
hin tOng tháng và cac sir kin, dông b vOi vic dam bão nhu câu máu can tiêp 
nhn cOa các co sO y tê. 

8. Dam báo an toàn cong tOe phOng chng djch bnh theo quy djnh trong tinh 
hmnh mOi trong hot dng truyên thông, to churc hiên máu tp trung dông nguOi. 

HI. TO CHIC THC HIN 

Can cO k hoach  nay, co quan Thix?mg trirc Ban Chi dao,  các thành viên Ban 
Chi do, các dcm vj &rçYc giao chi tiêu, Ban Chi dao  các huyn, thj xâ, thãnh phô 
chO dng xây dirng kê hoch theo ni dung trên dam bâo dt các chi tiêu dê ra. 
Giao Thir?mg trrc Ban Chi &to tinh theo dOi, don dôc, báo cáo két qua tiên d thirc 
hiên ké hoach; Báo cáo kjpth&i cho các thành viên Ban Chi do tinh dé chi dao./. 

Noi nhân: 
- Ban Chidao quc gia VDHMTN; 
- Ti' Huyêt h9c - Truyén máu BV 1W Huh; 
- Các thành viên BCD tinh; 
- Các Sâ: Y t, Tâi chInh; 
- Các div dtrqc giao chi tiéu (trong KH); 
- BCD các huyn, thj xA, thành ph& 
-LruVT,VX., --' 
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