
  

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

BAN CHỈ ĐẠO VĐHMTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 201/BCĐ  Tràng Định, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

V/v rà soát tập thể, cá nhân tiêu biểu 

đề nghị tôn vinh khen thưởng trong 

Phong trào hiến máu tình nguyện và 

Nộp danh sách đăng ký hiến máu 

tình nguyện (đợt 2) năm 2022 

 

      Kính gửi:      

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị LLVT huyện; 

- Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn. 

 

         Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BCĐ, ngày 21/3/2022 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện huyện Tràng Định về vận động Hiến máu tình 

nguyện và tổ chức ngày hiến máu tình nguyện năm 2022. 

 Để kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu 

biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện vào dịp tổ chức Ngày Hội hiến máu 

tình nguyện (Đợt 2) năm 2022. Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện 

huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị LLVT 

huyện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn, các đơn vị 

trường học trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị tôn vinh khen thưởng 

trong Phong trào hiến máu tình nguyện 

1.1. Thực hiện rà soát các cá nhân thuộc đơn vị mình đã từng tham gia 

hiến máu tình nguyện và tập thể đơn vị đã trực tiếp vận động được nhiều tổ 

chức, cá nhân cùng tham gia hiến máu tình nguyện tạo động lực động viên tinh 

thần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan toả, sâu rộng góp 

phần cứu chữa cho người bệnh khi cần thiết phải truyền máu (biểu mẫu 1). 

Điều kiện để xét khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân như sau: 

- Đối với tập thể: Trong 3 năm 2019, 2020, 2021 có nhiều cá nhân tham gia và 

vượt chỉ tiêu giao trong phong trào hiến máu mà chưa được các cấp khen thưởng. 

- Đối với cá nhân: Đã tham gia hiến máu 03 lần trở lên và chưa được các 

cấp khen thưởng. 

1.2. Hồ sơ đề nghị 

- Tờ trình đề nghị xét khen thưởng. 

- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng. 

- Báo cáo thành tích tập thể (mẫu 2), cá nhân (mẫu 3) in và đóng dấu có 

xác nhận của thủ trưởng đơn vị (riêng cá nhân kèm theo bản phô tô Giấy chứng 

nhận các lần hiến máu). 
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- Danh sách các cá nhân đề xuất xét tặng trong đó ghi rõ họ và tên, giới 

tính, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc. 

1.3. Hồ sơ khen thưởng in thành 02 bộ hoàn thành trước ngày 20/8/2022. 

Nếu quá thời hạn trên coi như đơn vị không đề nghị khen thưởng. 

2. Tuyên truyền, vận động đăng ký hiến máu tình nguyện (đợt 2) năm 

2022 

2.1. Chỉ tiêu 

Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị 

trường học, UBND các xã, thị trấn và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện 

đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, phấn đấu tiếp nhận 300 đơn vị máu trở lên, 

đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2022 (Biểu giao chỉ tiêu kèm theo). 

2.2. Thời gian, địa điểm 

Ngày hiến máu tình nguyện (đợt 2) năm 2022, dự kiến sẽ tổ chức vào 

ngày 10/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị huyện Tràng Định, Khu 1, thị trấn Thất 

Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (sẽ có thông báo sau).  

Các đơn vị tổng hợp danh sách người đăng ký và tham gia hiến máu từ 

ngày 10/8/2022 đến trước ngày 10/9/2022 (biểu mẫu 4). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Hồ sơ đề nghị khen thưởng và danh sách 

đăng ký hiến máu tình nguyện (đợt 2) năm 2022 về Ban Chỉ đạo VĐHMTN 

huyện (qua Hội Chữ thập đỏ huyện) địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ huyện Tràng 

Định, Tầng 1, Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện. 

Quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc xin trao đổi về Hội Chữ 

thập đỏ huyện Tràng Định (Điện thoại: 0982260116 gặp đ/c Điệp)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, (HCTĐ). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngọ Quang Khải 
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