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THÔNG BÁO 
về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện 

trong lực lượng Đoàn viên, hội viên, thanh niên đợt III năm 2022 

-------------------- 
 

Thực hiện công văn số 17/BCĐ-CTĐ ngày 02/12/2022 của vận động hiến 

máu tình nguyện huyện Giồng Riềng về việc vận động hiến máu tình nguyện đợt 

III năm 2022; Nhằm tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên 

huyện Giồng Riềng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người, góp 

phần cùng ngành y tế có điều kiện kịp thời chăm sóc sức khỏe tốt cho nhân năm 

2022; 

Ban Thường vụ Huyện đoàn vận động hiến máu tình nguyện đợt III năm 

2022, cụ thể sau:  

1. Đối tượng: Là cán bộ, giáo viên, Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên và 

quần chúng nhân dân có đủ sức khỏe đều có thể tham gia hiến máu. 

+Lưu ý: Đối tượng hiến máu không thuộc chỉ tiêu của BCĐ hiến máu xã, 

công đoàn… 

2. Số lượng: 60 đơn vị, cụ thể như sau 

+ Đoàn trường: mỗi đơn vị hiến tối thiểu 05 đơn vị máu (riêng 

THCS&THPT Long Thạnh, THPT Giồng Riềng: mỗi đơn vị tối thiểu 07 đơn vị 

máu). 

+ Ban ngành cấp huyện: mỗi đơn vị hiến tối thiểu 01 đơn vị máu (riêng 

Trung tâm Y tế và Công an huyện: mỗi đơn vị tối thiểu 05 đơn vị máu). 

3. Thời gian hiến máu: Vào lúc 07 giờ, ngày 10/12/2022 (thứ bảy). 

4. Địa điểm: tại Trung tâm Chính trị huyện. 

Để đảm bảo chỉ tiêu phân bổ của Ban Chỉ đạo hiến máu cấp huyện, Ban 

Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn khẩn trương triển khai, vận động 

trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia 

hiến máu lập danh sách báo về Văn phòng Huyện đoàn theo đường dẫn 

https://tuoitregiongrieng.com/a14m trước 12h ngày 9/12/2022./. 
 

Nơi nhận:                  

- Website;    

- Lưu VT.   
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