
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND- CTĐ 
Về việc tuyên truyền thực hiện 

chương trình Hành trình đỏ "Kết 

nối dòng máu Việt" năm 2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 Tam Dương, ngày        tháng 7  năm 2020 

 

            Kính gửi:  

                            - Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc Huyện ủy,  

                               UBND  huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện;  

                            - UBND các xã, thị trấn. 

                             

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 13/7/2020 về việc “Tổ chức 

chương trình Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu Việt" năm 2020, hành trình đỏ Vĩnh 

Phúc lần thứ tư và tôn vinh người hiến máu giai đoạn 2019 - 2020” của Ban chỉ đạo 

vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên 

môn thuộc Huyện ủy, UBND  huyện, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; UBND 

các xã, thị trấn chủ động thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền về mục đích của việc Hiến máu tình nguyện, chương trình 

Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2020.   

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu và có ý thức sẵn sàng 

chia sẻ, giúp đỡ người thân, gia đình và xã hội, xem việc hiến máu cứu người là 

nghĩa cử cao đẹp từ đó tích cực tham gia phong trào HMTN; mở rộng đối tượng 

tham gia HMTN đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong 

năm 2020. 

- Tổ chức phát động nội dung chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu 

Việt” năm 2020 đến các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, 

doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để cùng tham 

gia hưởng ứng. Thời gian, địa điểm thực hiện chương trình Hành trình đỏ "Kết nối 

dòng máu Việt" do Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức, ngày 

30/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

2. Tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. 

- Máu là món quà vô giá cuộc sống ban tặng cho con người. Có máu đầy đủ 

cơ thể con người mới tồn tại và khỏe mạnh, có rất nhiều người vì nhiều lý do sức 

khỏe khác nhau đang rất cần đến máu để chữa trị bệnh tật và duy trì sự sống. 

- Hiến máu tình nguyện giúp chúng ta hiểu về giá trị sức khỏe bản thân, hiến 

máu không chỉ cứu người mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe người hiến máu. 

Khoa học chứng minh, hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm thiểu 

bệnh tim mạch. Hiến máu làm cho tinh thần sảng khoái hơn, ăn ngủ ngon hơn. Máu 

bạn cho đi, máu tái tạo nhanh sau 3 đến 5 ngày, máu mới do cơ thể sinh ra được trẻ 

hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật, tạo sự phấn chấn vui vẻ. Như vậy hiến máu 
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làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và cũng là cách kiểm tra giám sát sức khỏe 

của chính mình, hiến máu được hưởng ngoài sự tôn vinh của xã hội, còn được sự 

quan tâm ưu tiên nếu như sau này cần đến máu trong chữa bệnh của bản thân. 

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN, thời 

gian, địa điểm tổ chức chương trình Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu Việt" năm 

2020 trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn trong thời gian trước và sau khi tổ 

chức Chương trình Hành trình đỏ. 

3. Giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin và Truyền thông; Trung tâm 

VH-TT-TT huyện, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN trên Cổng 

thông tin, hệ thống truyền thanh của huyện trong thời gian trước và sau khi tổ chức 

Chương trình Hành trình đỏ.  

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc Huyện ủy, 

UBND  huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 
    Nơi nhận: 
     - BCĐ HMNĐ tỉnh; 

      - Huyện ủy; 

      - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

      - Chánh, phó VP HĐND-UBND huyện; 

      - Các Thành viên BCĐ VĐ HMTN huyện; 

      - Như K/g; 

      - Lưu: VT-UBND.  
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đặng Công Hòa 
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