CÔNG BÁO/Số 29/Ngày 23-11-2018

03

- Tổ chức duy trì hoạt ñộng của các ñội “Ngân hàng máu sống” và “Câu lạc bộ
nhóm máu hiếm” của tỉnh.
2. Sở Y tế
- Giám sát an toàn truyền máu trong các ñơn vị y tế.
- Chỉ ñạo các ñơn vị y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức ñịa ñiểm
lấy máu, hỗ trợ nhân lực chuyên môn, cấp cứu trường hợp có tai biến.
- Giao nhiệm vụ cho 1 ñơn vị ñầu mối tiếp nhận máu từ Trung tâm truyền máu
BV Chợ Rẫy - TP HCM bảo quản, phân phối tới các ñơn vị y tế trong toàn tỉnh, tổ
chức lấy máu, bảo quản, phân phối máu từ các ñội Ngân hàng máu sống của tỉnh khi
có nhu cầu ñột xuất.
3. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và truyền thông: Chỉ ñạo các ñơn
vị tuyến tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sâu rộng tới xóm ấp, khu phố
ñể mọi người biết và hiểu mục ñích, ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện.
4. ðài Phát thanh- Truyền hình, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: chủ ñộng phối hợp
với Hội Chữ thập ñỏ tỉnh thường xuyên tuyên truyền trên báo, ñài về ý nghĩa của
phong trào hiến máu tình nguyện; Xây dựng chương trình riêng chuyên ñề về hiến
máu tình nguyện.
5. Sở Nội vụ (Ban Thi ñua Khen thưởng tỉnh): theo dõi, ñề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác
vận ñộng và trực tiếp hiến máu tình nguyện.
6. Sở Kế hoạch - ðầu tư: căn cứ kế hoạch của Ban chỉ ñạo Hiến máu tình
nguyện tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt ngân sách ñịa phương.
7. Sở Tài chính: Hướng dẫn và cấp kinh phí ñịa phương cho Ban chỉ ñạo vận
ñộng Hiến máu tình nguyện tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện các quy
ñịnh trên.
8. ðề nghị Tỉnh ñoàn, Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh: vận ñộng ñoàn viên, công
nhân viên tình nguyện ñăng ký hiến máu, giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện tới các
ñơn vị trực thuộc.
9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ ñạo các ban, ngành phối
hợp với Ban chỉ ñạo hiến máu tình nguyện cùng cấp triển khai việc thực hiện hiến
máu tình nguyện trên ñịa bàn của ñịa phương.
10. Một số quy ñịnh về chính sách ñộng viên và thi ñua khen thưởng: hiến
máu tình nguyện là người hiến máu không nhận tiền mà ñược bồi dưỡng bằng quà,
vật lưu niệm, tôn vinh khen thưởng. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qui ñịnh một số nội dung
sau:
a) Về chính sách ñộng viên
Ban chỉ ñạo Hiến máu tình nguyện tỉnh triển khai:
- Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người hiến máu 3 lần trở lên trong một năm, hạn
sử dụng của thẻ là 01 năm, kể từ ngày cấp.
- Thăm hỏi, tặng quà các thành viên “Ngân hàng máu sống” vào dịp “ngày toàn
dân hiến máu tình nguyện 7/4”, mỗi phần quà trị giá 300.000ñ/người.

