
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND- CTĐ 
V/v chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022 

Mỹ Lộc, ngày       tháng 11 năm 2022 

                                 

             Kính gửi:   

- Công an huyện; 

                              - Trung tâm Y tế huyện; 

                    - Điện lực thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/01/2022 của Ban chỉ đạo vận động 

hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Định về “Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 

và tiếp nhận máu năm 2022”; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ 

Lộc tổ chức hiến máu tình nguyện vào cả ngày 17 tháng 11 năm 2022 (thứ Năm) tại Hội 

trường A0- trụ sở Huyện ủy- HĐND - UBND huyện Mỹ Lộc. 

Để tổ chức tốt “Ngày hội những giọt máu hồng” năm 2022 và chương trình hiến 

máu nhân đạo huyện Mỹ Lộc. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Công an huyện:  

Cử cán bộ chiến sỹ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài 

khu vực hiến máu. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

Cử 01 bác sỹ khám sàng lọc và 02 điều dưỡng lấy máu xét nghiệm trong ngày hiến 

máu tình nguyện. Lập danh sách cán bộ tham gia gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo (Hội chữ thập đỏ huyện) và gửi qua địa chỉ: hctdmyloc@gmail.com.  

3. Điện lực Thành phố Nam Định:  

Đảm bảo nguồn điện phục vụ ngày hiến máu tình nguyện (17/11/2022) và có 

phương án dự phòng nếu mất điện lưới tại Hội trường A0 (khu vực hiến máu) trong thời 

gian tổ chức hiến máu nhân đạo. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung trên 

./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội CTĐ huyện; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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