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Kính gửi:  
- Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                                                             

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cả nước nhiều cơ 

quan, đơn vị đã hủy lịch tổ chức hiến máu theo kế hoạch, trong khi nhu cầu máu 

cho cấp cứu và điều trị tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấp cứu và điều 

trị cho bệnh nhân. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho người bệnh, thực hiện 

Công văn số 10/CV-BCĐQG, ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận 

động hiến máu tình nguyện (HMTN) về việc đẩy mạnh công tác HMTN trong 

bối cảnh dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Vận động 

HMTN tỉnh, các cơ quan thành viên và UBND các huyện, thành phố thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động HMTN trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu 

cứu người, đặc biệt trong thời gian ứng phó với dịch bệnh Covid-19; vận động 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao 

động, Nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt đối với 

những người đã từng tham gia hiến máu. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo Vận động HMTN 

cấp huyện, cấp xã, các cơ quan liên quan và phối hợp với ngành Y tế tại địa 

phương chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, đôn đốc các đơn vị tổ chức chương trình 

HMTN theo kế hoạch số 2149/KH-UBND, ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh (đặc biệt đối với các đơn vị có kế hoạch tổ chức hiến máu ngay sau dịp 

nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021).   

3. Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các cấp tăng cường công tác vận động, 

phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện đa khoa tỉnh - đơn vị tiếp nhận máu, đảm bảo 

nhu cầu sử dụng máu của người bệnh trên địa bàn toàn tỉnh (đặc biệt lưu ý nhóm 

máu O), thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp nhận và bảo quản máu theo đúng quy 

định. 

4. Đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
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Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Vận động, huy động nguồn lực 

như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng ... hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y 

tế và người tham gia hiến máu (Có phụ lục nội dung hướng dẫn hiến máu an 

toàn đính kèm).  

Căn cứ nội dung Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Vận 

động HMTN tỉnh, các cơ quan thành viên và UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U1 (b/c); 

- BCĐ HMTN các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V1, V3; 

-  Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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