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            Can Lộc, ngày  07  tháng 9 năm 2020 
      V/v tăng cường tuyên truyền  

  Vận động hiến máu tình nguyện 2020 
  

 

           Kính gửi: 

                            - Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

                            - Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

         Hiến máu tình nguyện đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân 

huyện Can Lộc, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả, tình yêu thương con người, 

lòng nhân ái bao dung giữa người với người, trên tinh thần “mình vì mọi 

người…”. Năm 2019 toàn huyện đã tiếp nhận được 602 đơn vị máu/ KH 400 

đơn vị máu tỉnh giao, đạt 150,5%,  góp phần cùng cả tỉnh đáp ứng nhu cầu máu 

sử dụng trong cấp cứu và điều trị người bệnh. 

        Để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020, Ủy ban nhân huyện 

yêu cầu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, các cơ quan, đơn 

vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, trị trấn thực 

hiện tốt một số nội dung sau đây: 

        1. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban 

chỉ đạo vận động hiến máu các cấp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

nâng cao nhân thức về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của công tác hiến máu tình 

nguyện trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh 

niên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. 

         2. Đa dạng các hình thức tổ chức hiến máu tình nguyện, huy động nhiều 

người tham gia hiến máu tình nguyện. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2020, UBND 

huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu lấy được trên 400 

đơn vị máu đợt 1, hoàn thành vượt chỉ tiểu tỉnh giao. Tổ chức đợt hiến máu tình 

nguyện đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy trình, đảm bảo chế độ cho người 

hiến máu theo quy định. 

          3. Bố trí kinh phí để Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện cùng cấp triển 

khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

          4. Thời gian tổ chức hiến máu: Sau khi thống nhất với Ban vận động hiến 

máu tình nguyện tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ tổ chức vào buổi sáng ngày 

23 tháng 9 năm 2020. Thời gian các địa phương, đơn vị nộp danh sách đăng ký 

hiến máu về Ban chỉ đạo vận động huyện trước ngày 16/9/2020 để tổng hợp. 

         Nhân được Công văn, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương  

tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về 

Hội Chữ thập đỏ huyện – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện huyện (Số 06 đường Phan Kính thị trấn Nghèn huyện Can Lộc); ĐT 

02393. 841.288, hoặc email: ctdcanloc@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ủy ban 



nhân dân huyện và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện xem xét 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                       KT. CHỦ TỊCH 

- BCĐ tỉnh, Hội CTĐ tỉnh;                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND; 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP HĐND – UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

  

                                                                                  Nguyễn Tiến Dũng 
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