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THƯ KÊU GỌI 
     

          Kính gửi:  Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ   

                      trang, công nhân, người lao động và nhân dân trong toàn huyện. 
   

Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, trong nhiều năm 

qua, phong trào Hiến máu tình nguyện của huyện Ý Yên đã được triển khai một 

cách sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực tham gia, 

đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra 

phức tạp, khó lường nhưng huyện nhà đã tổ chức thành công ngày hội Hiến máu 

tình nguyện, số máu tiếp nhận được 1.219 đơn vị, những giọt máu nghĩa tình ấy đã 

góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch, kịp thời phục vụ cấp cứu 

và điều trị bệnh cho nhân dân, nhất là đối với bệnh nhân nghèo. 

Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét 

đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Hiến máu không gây 

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có những tác dụng tích cực nhất định 

đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho 

quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian, sức lực nhưng vô cùng 

cần thiết cho xã hội. Mỗi giọt máu đào tươi thắm của chúng ta sẽ hòa vào dòng 

máu chung của đồng bào để góp phần cứu sống những con người đang cận kề sinh 

tử. Hiến máu tình nguyện không chỉ cứu sống người bệnh hôm nay, mà chúng ta 

đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái nghĩa tình vào cuộc sống, tô 

đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. 

Hiện nay, nhiều Bệnh viện không đủ máu cho những ca cấp cứu, nhiều bệnh 

nhân đang phải chờ máu để truyền, nhu cầu sử dụng máu để điều trị cho người 

bệnh là rất lớn. Để tiếp nối những giá trị tốt đẹp đã đạt được, với thông điệp "Mỗi 

giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 

huyện Ý Yên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang, công nhân, người lao động và nhân dân trong toàn huyện bằng nghĩa cử 

cao đẹp, trách nhiệm, tình cảm của mình đối với cộng đồng và xã hội, hăng hái 

hưởng ứng ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2022. Mỗi người chúng ta hãy 

là một “Đại sứ của lòng nhân ái”, sẻ chia những giọt máu của mình cứu giúp người 

bệnh để họ có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống. 

Trân trọng cảm ơn những tấm lòng cao đẹp của quý vị./. 
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