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KẾ HOẠCH 

      Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các 

Khu, cụm công nghiệp năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 5815/KH-BCĐ ngày 28/12/2020 của Ban chỉ đạo 

vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền, vận động và 

tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021; Ban Quản lý các KCN Phú Thọ xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong 

các Khu, cụm công nghiệp năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp về mục đích và ý nghĩa 

của hiến máu tình nguyện và tác dụng của máu trong cấp cứu người bệnh. 

Động viên đông đảo các lực lượng xã hội, nhất là tuổi trẻ tích cực tham 

gia hiến máu tình nguyện, từng bước tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu 

người, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống nhân ái, tình yêu thương 

cộng đồng, biết sống vì mọi người. 

Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tại doanh nghiệp nhằm nâng cao 

tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

II. NỘI DUNG  

1. Chỉ tiêu: 

Phấn đấu tuyên truyền cho khoảng 1.000 lượt người tham gia. 

2. Công tác tuyên truyền vận động 

  Tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp phối hợp cùng công đoàn cơ sở 

làm tốt công tác tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn, 

kiến thức về hiến máu, nêu gương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành 

tích hiến máu tiêu biểu. 

3. Tổ chức hiến máu tình nguyện 

  Căn cứ vào chỉ tiêu trong kế hoạch được giao, Ban Quản lý các KCN Phú 

Thọ phối hợp với Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh dự kiến tổ 

chức 01 đợt hiến máu tình nguyện năm 2021 với thông điệp: Hiến máu cứu 

người – Xin hiến thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian, địa điểm thực hiện: 



- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021. 

- Địa điểm: Nhà Liên kết đào tạo – Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu 

công nghiệp, Lô số 8 KCN Thuỵ Vân – TP Việt Trì. 

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Ban Quản lý các KCN Phú Thọ và các doanh nghiệp trong Khu, cụm công 

nghiệp. 

2. Phân công trách nhiệm 

Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động là đầu mối chủ trì phối hợp với 

Văn phòng Ban và Công đoàn các KCN tuyên truyền vận động các phòng chuyên 

môn, các đơn vị thuộc Ban và các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp triển 

khai thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này;  

Kịp thời tổng hợp đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng những 

đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào này. 

Người sử dụng lao động tạo điều kiện bố trí thời gian, phối hợp với Công 

đoàn cơ sở tại công ty tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động trong 

doanh nghiệp tham gia và có chế độ hỗ trợ nhằm khuyến khích người lao động  

tham gia. 

Thông tin chi tiết liên hệ Ms Dung Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao 

động, điện thoại 0916.262.681 

Đề nghị các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp liên quan phối hợp triển 

khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- TB, các PTB; 

- BCĐ vận động HMTN; 

- Công đoàn các KCN (p/h); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban (p/h); 

- Các doanh nghiệp KCCN; 

- Lưu: VT. 

KT TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Oanh 
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