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    Hải Dương, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-CTĐ ngày 31/8/2021 của Hội Chữ thập 

đỏ Tỉnh về việc tổ chức ra mắt “Điểm hiến máu cố định”, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc; các nhà đầu tƣ phát triển kết 

cấu hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:   

1. Tổ chức tuyên truyền về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu cứu ngƣời, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động thuộc đơn vị tham gia hiến 

máu cứu ngƣời bệnh, khắc phục tình trạng thiếu  máu phục vụ cấp cứu và điều 

trị ngƣời bệnh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 (Thông qua việc khám sức 

khoẻ, xét nghiệm trước khi hiến máu, phát hiện sớm bệnh tật, góp phần cùng 

ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân) 

2. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian tổ chức hiến máu từ 7h00’ đến 11h00’ của ngày Chủ nhật hàng 

tuần, bắt đầu thực hiện vào ngày 12/9/2021. 

- Địa điểm tại Hội trƣờng cơ quan Hội Chữ thập đỏ Tỉnh (Địa chỉ: Số 2-

Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương) 

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc; các 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp quan tâm và triển khai thực hiện tốt các 

nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên                       (Để ph/h); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban (qua email);  

- Website Ban (để đăng tin); 

- Lƣu: VT, VP (Huyền). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

  
 
 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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