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Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2021 
V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ 

tham gia hiến máu tình nguyện 

 

 

 
 

Kính gửi:  

 - Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

 - Các công đoàn khối trực thuộc trung ương  
  

 Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 14/01/2021 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị “Về việc vận động hiến máu tình nguyện 

năm 2021”, LĐLĐ tỉnh đã có Công văn số 719/LĐLĐ-CTCS ngày 10/3/2021 “V/v 

vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021” đề nghị 

các đơn vị vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021 

vào ngày 30/3/2021. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan nên chương trình 

chưa được triển khai thực hiện. 

 Thực hiện Công văn số 3642/UBND-VX ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

vận động hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị 

trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19;  

Căn cứ Công văn số 2040/CV-BCĐPCD ngày 21/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện 

khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong điều kiện phòng, 

chống dịch Covid-19; 

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức 

chương trình hiến máu tình nguyện của đoàn viên, CNVCLĐ với phương châm 

“Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị 

các đơn vị tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hiến máu 

tình nguyện, cụ thể như sau:   

1. Hình thức: Tổ chức theo từng đợt, mỗi tuần 1 đợt. 

2. Số lượng: 70 đến 100 người/đợt. 

3. Thời gian: vào thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30/9/2021. 

 4. Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (Đường Hùng Vương nối dài, 

Phường Đông Lương, Đông Hà). 

5. Số lượng đoàn viên, CNVCLĐ huy động tham gia hiến máu của các đơn vị: 

Có danh sách phân bổ kèm theo. 



6. Yêu cầu người tham gia hiến máu: 

- Tình nguyện viên tham gia hiến máu là người có đủ sức khỏe, không mắc các 

bệnh truyền nhiễm, viêm gan A, B, huyết áp cao, đái tháo đường...; khuyến khích 

những đoàn viên, CNVCLĐ đã hiến máu tình nguyện tốt đợt trước tiếp tục tham gia 

hiến máu. 

- Người tham gia hiến máu phải đeo khẩu trang và thực hiện đúng hướng dẫn 

phòng, chống dịch của nhân viên y tế tại nơi hiến máu. 

7. Quyền lợi của người hiến máu: 

- Được xét nghiệm máu miễn phí và được thông báo kết quả xét nghiệm; 

trường hợp xét nghiệm máu có bệnh sẽ được đảm bảo bí mật, được thông báo riêng 

và được tư vấn miễn phí. 

- Được cấp giấy chứng nhận hiến máu và thẻ hiến máu tình nguyện; người 

hiến máu tình nguyện trong các trường hợp nằm điều trị cấp cứu tại các cơ sở y tế 

công lập có nhu cầu truyền máu được miễn tiền máu tối đa bằng số lượng máu đã 

hiến theo giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện... 

- Chế độ cho người hiến máu: Theo quy định của ngành Y tế. 

Căn cứ số lượng được phân bổ, đề nghị các đơn vị đăng ký danh sách đoàn viên, 

CNVCLĐ tình nguyện hiến máu về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở, email: 

bancongtaccosocdqt@gmail.com) chậm nhất vào ngày 27/9/2021. Trên cơ sở đăng ký 

của các đơn vị, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh để phân bổ thời gian 

phù hợp, đề nghị Sở Y tế cấp giấy đi đường cho các cá nhân tham gia hiến máu và 

thông báo cụ thể đến từng đơn vị.  

Lưu ý: Các tình nguyện viên tham gia hiến máu ở ngoài địa bàn thành phố 

Đông Hà (trong thời gian thực hiện Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 

của UBND tỉnh) khi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu sẽ 

được miễn phí xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện của các đơn vị./. 

 

 TM.BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như trên;  

- Sở Y tế, CĐN Y tế, BVĐK tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 

 
 

 Nguyễn Thế Lập 
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DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG  

VẬN ĐỘNG THAM GIA HIẾN MÁU 

(Kèm theo Công văn số: 883/LĐLĐ-CTCS ngày 21/9/2021) 
 

 

TT TÊN ĐƠN VỊ   SỐ NGƯỜI   

1 Công đoàn Viên chức tỉnh 160 

2 Công đoàn ngành Công thương 50 

3 Công đoàn ngành Xây dựng 50 

4 CĐCS Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị 20 

5 CĐCS Công ty xăng dầu Quảng Trị 25 

6 CĐCS Viễn thông Quảng Trị 25 

7 CĐCS Công ty cổ phần gỗ MDF-VRG Quảng Trị 25 

8 CĐCS Bưu điện tỉnh Quảng Trị 20 

9 CĐCS Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị 10 

10 CĐCS Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Trị 20 

11 CĐCS Ngân hàng Công thương Quảng Trị 20 

12 CĐCS Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Trị 20 

13 CĐCS Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT tỉnh Quảng Trị 25 

14 CĐCS Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị 20 

15 CĐCS Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Quảng Trị  10 

Tổng cộng 500 
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