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    UBND TỈNH NINH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BCĐVẬN ĐỘNG HMTN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Số:       /KH-BCĐ                            Ninh Thuận, ngày       tháng  12  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 78/QĐ-BCĐQG ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) về việc phân bổ chỉ tiêu 

vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện năm 2022; 

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phân 

bổ chỉ tiêu cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Thuận là 

6.000 đơn vị máu chưa quy đổi (6.500 đơn vị máu quy đổi); 

Để thực hiện đạt chỉ tiêu số đơn vị máu do Ban Chỉ đạo Quốc gia giao trong 

năm 2022 và đảm bảo đủ nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu và điều trị cho người 

bệnh khi cần truyền máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phân bổ 

chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 cho Ban Chỉ đạo, Ban vận động 

hiến máu tình nguyện các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương cụ thể như sau: 

1. Số lượng đơn vị máu được phân bổ cho các đơn vị: 

STT Cơ quan – Đơn vị 
Số đơn vị 

máu 

01 BCĐ vận động HMTN TP Phan Rang Tháp Chàm 1.560 

02 BCĐ vận động HMTN huyện Ninh Phước 730 

03 BCĐ vận động HMTN huyện Ninh Hải 630 

04 BCĐ vận động HMTN huyện Ninh Sơn 625 

05 BCĐ vận động HMTN huyện Thuận Nam 485 

06 BCĐ vận động HMTN huyện Thuận Bắc 355 

07 BCĐ vận động HMTN huyện Bác Ái 205 

08 BVĐ Công an tỉnh 300 

09 BVĐ Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận 260 
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10 BVĐ Đoàn Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 240 

11 BVĐ Liên đoàn lao động tỉnh 240 

12 BVĐ Trường Đại học Nông Lâm-Phân hiệu Ninh Thuận 180 

13 BVĐ Sở Y tế tỉnh 160 

14 BVĐ Công ty Điện lực tỉnh 50 

15 BVĐ Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh 40 

16 BVĐ Sở Xây dựng tỉnh 30 

17 BVĐ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh 40 

18 BVĐ Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh  40 

19 BVĐ Sở Giao thông vận tải tỉnh 30 

20 BVĐ Sở Tài chính tỉnh 30 

21 BVĐ Sở Nội vụ tỉnh 20 

22 BVĐ Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh 30 

23 BVĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 30 

24 BVĐ Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh 30 

25 BVĐ Sở Công Thương tỉnh 20 

26 BVĐ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 20 

27 BVĐ Sở Tư pháp tỉnh 20 

28 BVĐ Thanh tra Nhà nước tỉnh 20 

29 BVĐ Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Ninh Thuận 50 

30 BVĐ Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm 30 

Tổng cộng năm 2022 6.500 
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           2. Một số yêu cầu: 

 Ban vận động các Sở, ngành, đoàn thể; Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh 

viên, học sinh và nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo số 

lượng, chất lượng và đúng thời gian quy định. 

  Các đội hiến máu khẩn cấp, hiến máu dự bị tăng cường củng cố, phát triển 

nguồn người tình nguyện hiến máu khẩn cấp; các đội thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, huyện Ninh Phước, huyện Ninh Hải, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, 

Công an tỉnh, mỗi đội chuẩn bị 30 người, trong đó: Nhóm máu A: 06 người, nhóm 

máu B: 06 người, nhóm máu O: 15 người và nhóm máu AB: 03 người, sẵn sàng hiến 

máu khi Ban Chỉ đạo tỉnh và Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

yêu cầu. 

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp nhận hết lượng máu hiến 

được sàng lọc đạt yêu cầu, trao Giấy chứng nhận hiến máu, phục vụ kịp thời, đầy đủ 

các chế độ chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho người hiến máu tình nguyện theo đúng 

quy định. 

 Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện 

công tác vận động hiến máu tình nguyện hàng quý theo quy định; tổng hợp, báo cáo 

kết quả định kỳ cho Trưởng Ban chỉ đạo./. 

    

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên- 

Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Thành viên BCĐ HMTN tỉnh; 

- Các đơn vị được giao chỉ tiêu; 

- UBND các huyện, TP; 

- Bệnh viện tỉnh-Khoa Huyết học -TM (t/h); 

- VPUB: CVP, PVP; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

   TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên
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