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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

1. Tên sáng kiến: Nâng cao hiệu quả Công tác Hiến máu tình nguyện 

2. Mục tiêu của sáng kiến:  

            - Phát huy tinh thần xung kích của sinh viên tình nguyện vì cộng đồng, 

nhân ái, tương trợ và chủ động góp sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề đang 

được nhà trường và xã hội quan tâm. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh 

viên đối với bản thân và cộng đồng; 

          - Giúp cho đoàn viên thanh niên nhà trường hiểu rõ hơn ý nghĩa nhân văn 

của hoạt động hiến máu, chủ động và hăng hái hơn trong việc cho đi một phần máu 

của mình để cứu giúp những bệnh nhân đang cần máu. 

            - Nâng cao ý thức tình nguyện và kỹ năng mềm cho sinh viên sau khi ra 

trường. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

         Hiến máu nhân đạo là một hoạt động rất ý nghĩa trong công tác nhân đạo cứu 

người chính bằng giọt máu quý hiếm của mình hiến tặng. Tuy khoa học hiện nay 

đã có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn chưa nghiên cứu được chế phẩm nào để 

thay máu mà chỉ có chính cơ thể con người của chúng ta mới tạo ra được sản phẩm 

quý giá đó.Theo số liệu thống kê của ngành y tế, trong cả nước hiện nay lượng 

máu chúng ta thu được chưa đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy, trong 

thực tế có nhiều trường hợp tử vong, đau lòng, đáng tiếc xảy ra do thiếu nguồn 

máu dự trữ. 

      Với việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu qủa hoạt động Hiến máu tình 

nguyện trong sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn – Hội thúc 

đẩy sinh viên hăng hái tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện do Đoàn trường 

Hội Sinh viên trường tổ chức. Bên cạnh đó góp phần lan toả ý thức tình nguyện 

cho sinh viên, tích luỹ các kỹ năng thực hành xã hội, tạo điều kiện cho các bạn sinh 

viên khối ngành sức khỏe có cơ hội thực hành nghề nghiệp thông qua hoạt động 

tiếp nhận máu, tư vấn sức khỏe cho người hiến máu, bằng các giải pháp cụ thể như 

sau: 

- Thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa của việc Hiến máu tình nguyện trên tất 

cả phương tiện thông tin của Nhà trường và các trang mạng xã hội như: Zalo, 

facebook... 

- Thường xuyên cập nhật phần mềm hiến máu tình nguyện để sinh viên có thể 

dễ dàng tra cứu thông tin hiến máu, số lần hiến máu,... 
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- Thực hiện tuyên truyền infographic, video ngắn để sinh viên có cái nhìn trực 

quan hơn về việc hiến máu tình nguyện. 

- Thực hiện tôn vinh, khen thưởng, tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt thành 

tích cao trong công tác vận động và công tác hiến máu tình nguyện, cụ thể: đề xuất 

các mốc tuyên dương khen thưởng như 5 lần - 10 lần - 15 lần - 20 lần để tôn vinh 

các cá nhân... 

- Tích cực vận động các nguồn xã hội hóa để bồi dưỡng thêm cho các cá nhân 

tham gia hiến máu như: sữa, bánh, đồ lưu niệm khi tham gia hiến máu. 

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng trong toàn thể cán bộ, giảng viên, đoàn viên, hội 

viên là sinh viên  theo học tại Trường Đại học Trà Vinh. 

5. Thời gian áp dụng: năm học 2020 – 2021. 

6. Hiệu quả sáng kiến:  

   Việc nâng cao hiệu qủa hoạt động hiến máu tình nguyện đạt được kết quả 

tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội, giúp Đoàn viên, Hội 

viên hăng hái hơn trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 

   Giúp hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động hơn từ đó Đoàn viên, 

Hội viên có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn lợi ích của việc hiến máu, ý nghĩa 

nhân văn của hoạt động hiến máu cứu người. 

  Trong năm 2020 đã tổ chức được 4 đợt hiến máu với tổng số lượng máu 

tiếp nhận được là hơn 1200 đơn vị máu, tăng hơn 200 đơn vị so với năm trước. Số 

lượng người hiến máu được tuyên dương là 126 người và 7 tập thể. 

  Bên cạnh đó, giải pháp cũng đã góp phần giúp các bạn sinh viên khối 

ngành sức khỏe có cơ hội thực hành nghề nghiệp thông qua hoạt động tiếp nhận 

máu, tư vấn sức khỏe cho người hiến máu từ đó giúp sinh viên trang bị nền tảng 

kiến thức vững chắc và kỹ năng mềm cần thiết làm hành trang cho bản thân sau khi 

ra trường và bắt đầu công việc của mình. Hằng năm số lượng sinh viên tham gia 

Hiến máu tình nguyện đều tăng hơn so với năm trước. 

 

 

 


