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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020
Kính gửi: Hiệu trưởng và BCH CĐCS các trường MN, TH, THCS.
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BVĐHMTN ngày 16/01/2020 của Ban vận
động Hiến máu tình nguyện quận Hải Châu về việc tuyên truyền, vận động hiến
máu tình nguyện năm 2020;
Thực hiện Thông báo số 01/TB-BVĐHMTN ngày 07/02/2020 của Ban vận
động Hiến máu tình nguyện quận Hải Châu về việc Tổ chức Hiến máu tình nguyện
đợt 1 năm 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông báo thực hiện một số nội
dung cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN HIẾN MÁU ĐỢT I NĂM 2020
1. Thời gian: Ngày 16/02/2020 (Chủ nhật)
Từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.
2. Địa điểm: Trường THPT Sào Nam
(Số 52, đường Lê Hồng Phong)
3. Chỉ tiêu vận động đợt 1: Theo kế hoạch phân bổ chỉ tiêu vận động hiến
máu tình nguyện đợt 1 năm 2020, Ngành GD&ĐT quận phấn đấu thực hiện 60 đơn
vị máu.
4. Điều kiện sức khỏe để tham gia hiến máu
Tất cả mọi người khỏe mạnh, tuổi từ 18 đến 55. Có trọng lượng cơ thể trên
45kg; mạch từ 60 đến 90 lần/phút; không có bệnh tim mạch, ung thư, thần kinh,
không bị nhiễm vi rút viêm gan B,C…
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phòng GD&ĐT quận gởi kèm Mẫu phiếu đăng ký, đề nghị các CĐCS nhắc
nhở người tham gia hiến máu tình nguyện mang theo chứng minh nhân dân và điền
đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký theo mẫu. Chú ý ghi rõ đơn vị hiến (tức Phòng
GD&ĐT quận Hải Châu), số điện thoại để đảm bảo cho công tác quản lý.
- Đề nghị các đơn vị tự chuẩn bị khẩu trang y tế cho người tham gia hiến
máu tình nguyện để đảm bảo sức khỏe và phòng tránh dịch corona.
- Đề nghị trường THCS Sào Nam hỗ trợ địa điểm hiến máu, âm thành, bàn
ghế, vệ sinh môi trường.
- Để đảm bảo đạt được số lượng đơn vị máu theo quy định, Phòng GD&ĐT
Quận đề nghị các Ông (Bà) Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường học
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tuyên truyền, phổ biến và vận động CBGVNV trong đơn vị tham gia và gởi danh
sách về Phòng GD&ĐT Quận (đ/c Phước nhận) theo mẫu kèm theo trước ngày
14/02/2020 qua địa chỉ mail nội bộ: phuochn@danang.gov.vn.
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc,
Phòng GD&ĐT Quận rất mong các đồng chí quan tâm nghiên cứu, triển khai tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Phước.

TRƯỞNG PHÒNG
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quận Hải Châu, Thành phố Đà
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DANH SÁCH CBGVNV THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
NGÀY 16/02/2020 ( ĐỢT 1 NĂM 2020 )
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