
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v thực hiện công tác tuyên truyền, 

vận động Hiến máu tình nguyện 
năm 2023

#DiaDiemNgayBanHanh

             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 2678/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 08/12/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Hiến 
máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung 
sau:

1. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, và 
người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, “ngân hàng máu sống”, Câu lạc 
bộ hiến máu tại địa phương, đơn vị; phấn đấu trong năm 2023 có ít nhất 30% số 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình hiến máu tình 
nguyện.

2. Huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia 
công tác tuyên truyền, tham gia các sự kiện hiến máu tình nguyện trong năm 2023 
trên địa bàn khi có yêu cầu.

3. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức tổng kết công tác vận 
động hiến máu tình nguyện tại chương trình tổng kết công tác thanh niên, thiếu 
niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2022-2023.

4. Rà soát, tổng hợp danh sách những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu 
tại đơn vị mình, phối hợp Hội Chữ thập đỏ các cấp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh kịp 
thời biểu dương, khen thưởng tại Lễ tôn vinh những người hiến máu tình nguyện 
tiêu biểu tỉnh năm 2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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