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THƯ KÊU GỌI 

Hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang; 

- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Các trường: THPT, TTGDNN-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện Cao Lộc. 

  

 Lời đầu tiên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cao Lộc 

xin được gửi lời tới quý vị các cơ quan, đơn vị; các quý vị, các đồng chí, bà con 

nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và lời chào trân trọng. 

 Thưa các quý vị, các đồng chí và bà con nhân dân! 

 Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng 

khắp trên cả nước với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực và thu được 

những kết quả đáng khích lệ, giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị. Tuy 

nhiên, vẫn còn nhiều nơi, nhiều thời điểm ở các bệnh viện vẫn còn nhiều trường 

hợp người bệnh phải chờ máu hoặc không đủ máu, sản phẩm từ máu để sử dụng. 

Đây là thiệt thòi lớn cho người bệnh cần máu và làm giảm hiểu quả chữa bệnh. 

Máu là loại thuốc đặc biệt, máu an toàn chỉ có thể hiến tặng từ chính những người 

khỏe mạnh, tình nguyện và hiến máu thường xuyên.  

 Năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã vận động 

được 380 đơn vị máu, Ban chỉ đạo nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao 

nghĩa cử cao đẹp đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của những người tham 

gia hiến máu tình nguyện; các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho cồng tác 

hiến máu tình nguyện, điều đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối 

với cộng đồng và xã hội. Trên tinh thần đó, hưởng ứng Thư kêu gọi của Tổng Bí 

thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình 

nguyện, 07/4/2020” và thực hiện Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 01/6/2020 của 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức 

chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình 

nguyện huyện phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 trên địa bàn 

huyện Cao Lộc với chỉ tiêu là từ 500 đơn vị máu. 



2 

 

 Vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe chính mình, Ban Chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện huyện Cao Lộc kêu gọi toàn thể nhân dân, các cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Cao Lộc, mỗi người khỏe 

mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, hăng hái, nhiệt tình tham gia hiến máu và 

tích cực vận động mọi người cũng hiến máu thường xuyên cứu người để giúp cho 

mỗi người kiểm tra được sức khỏe của mình, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội 

khỏe mạnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân 

dân. 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhân dân đăng 

ký tham gia hiến máu gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc trước ngày 

20/6/2020. Địa chỉ Gmail: hoichuthapdohuyencaoloc@gmail.com. 

Thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện: 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, 

ngày 17/7/ 020. 

Mọi vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện huyện (qua cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện)./. 

ĐT: 02053.861.386. DĐ: 0987480199; 0975785715 

  Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quy 

 


