
“MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI – MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI’ 

HÀNH ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CÓ Ý NGHĨA CỦA CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 

 Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Cuộc 

sống sẽ trở nên tươi đẹp biết bao khi có những trái tim nhân ái và những con người ngày đêm làm 

công việc thiện nguyện. Trong đó, hiến máu là một trong những hành động thiện nguyện vô cùng ý 

nghĩa, không chỉ cứu sống được rất nhiều người mà còn thể hiện được được tinh thần đoàn kết 

tương thân tương ái tốt đẹp của con người Việt Nam. Bởi vậy, Hội chữ thập đỏ trường THPT số 2 

thành phố Lào Cai luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ giáo viên, học sinh 

nhà trường tình nguyện tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện hàng năm diễn ra trên địa bàn 

thành phố Lào Cai.  

 Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-BCĐ-HMTN, ngày 03/11/2022 của Ban chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện thành phố Lào Cai về việc tham gia chương trình “Ngày hội hiến máu” năm 

2022. Sáng ngày 12/11/2022, 05 thầy cô giáo trường THPT số 2 thành phố Lào Cai đã tham gia 

hiến máu tại chương trình “Ngày hội hiến máu: Lào Cai ngàn trái tim hồng – lần thứ VI”, trung 

tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Cô giáo Nguyễn Thị Thơm – người đã bắt đầu tham gia hoạt động hiến 

máu tình nguyện từ khi còn là một sinh viên đại học tâm sự: “Mỗi một lần tham gia hiến máu là 

một lần tôi một cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào vì đã làm được việc có ích cho cộng đồng. 

Tôi được biết, các ngân hàng máu của nước ta hiện nay thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt, 

trong khi đó, luôn có rất nhiều bệnh nhân cần được truyền máu để duy trì sự sống hàng giờ, hàng 

ngày trên khắp cả nước. Tôi hi vọng, việc làm nhỏ bé của mình sẽ đem đến những hỗ trợ thiết thực 

cho những người cần chúng”. Bên cạnh cô Nguyễn Thị Thơm đã tham gia hiến máu lần thứ 5 thì 

còn rất nhiều thầy cô giáo nhà trường đã tham gia hiến máu nhiều lần như cô giáo Phạm Thị Hạnh, 

cô giáo Trần Thu Hiền, cô giáo Lù Thị Châu và thầy giáo Nguyễn Mạnh Hà… 

Có thể nói, hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực thể hiện 

tinh thần nhân văn, lòng nhiệt huyết của cán bộ giáo viên trường THPT số 2 TP. Lào Cai. “Một giọt 

máu cho đi – một cuộc đời ở lại” là cách thức các thầy giáo, cô giáo nhà trường chung tay cùng 

cộng đồng với mong muốn những giọt máu của mình sẽ góp phần cứu sống những người bệnh để 

mang đến cho họ một cuộc sống khỏe mạnh, góp phần vào sự phát triển của xã hội. 

(Hà Chi – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 

 
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hiến máu tình nguyện. 

               



           
 

                     


