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Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Tháng hành
động hưởng ứng Ngày “Toàn dân
hiến máu tình nguyện” 07/4/2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 2184/KH-BCĐ.HMTN ngày 22/3/2021 của Ban Chỉ
đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc Triển khai thực hiện Tháng hành
động hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/4/2021, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở thực
hiện một số nội dung như sau:
1. Triển khai các nội dung hoạt động hưởng ứng và đẩy mạnh công tác
truyền thông trên các phương tiện thông tin, Website của đơn vị trong Tháng hành
động hưởng ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/4/2021.
2. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của
các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở huyết học truyền máu tại địa phương để
hưởng ứng các chương trình của Tháng hành động.
3. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn đơn vị về hiến máu tình nguyện, nâng
cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và học sinh về mục đích,
ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện. Cụ thể như sau:
- Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính
phủ về việc vận động và khuyến khích Nhân dân hiến máu tình nguyện và hưởng
ứng Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/4 hàng năm;
- Thư của Chủ tịch nước gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân Ngày
“Toàn dân hiến máu tình nguyện” (Thư đề ngày 02/4/2007);
- Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào và
chiến sĩ cả nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/4/2020 (Thư đề
ngày 15/3/2020);
- Những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện, đặc biệt là hiến
máu có sự hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe.
- Giới thiệu những hình ảnh của cán bộ lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Bộ,
ngành, lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu tham gia hieesnmasu
tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện.
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4. Các thông điệp chính sử dụng trong Tháng hành động
Các đơn vị lựa chọn một trong các thông điệp sau để hưởng ứng và truyền
thông tại đơn vị:
- “Hiến máu cứu người – Trao đời sự sống”
- “Hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh hơn”
- “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”
- “Hiến máu cứu người – Từ ngay trái tim của mỗi chúng ta!”
- “Hiến máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý!”
- “Hiến máu cứu người – Sẻ giọt máu đào, Trao niềm hy vọng”
- “Hiến máu cứu người – Kết nối trái tim, Kết nối sự sống”
- “Hiến máu cứu người – Một giọt máu cho đi, Một cuộc đời ở lại”
- “Hiến máu cứu người – Chia sẻ yêu thương”
- “Hiến máu cứu người – Xin hiến thường xuyên”
- “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”
5. Thời gian và địa điểm thực hiện
- Thời gian các đơn vị tổ chức tuyên truyền: Từ ngày 01/4/2021 đến
30/4/2021, cao điểm từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2021.
- Thời gian Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Lễ phát động: Ngày 04/4/2021.
- Địa điểm Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Lễ phát động: Hội trường UBND
huyện Diên Khánh (tổ chức Lễ phát động) và Trường THPT Hoàng Hoa Thám –
Cơ sở 2 (tổ chức phần Hội).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả
và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở)./.
(Đính kèm Kế hoạch số 2184/KH-BCĐ.HMTN ngày 22/3/2021 của Ban Chỉ
đạo; Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ;
Thư của Chủ tịch nước)
Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/cáo);
- Ban Chỉ đạo tỉnh (để b/cáo);
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (để p/hợp);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thuần
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