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V/v vận động đoàn viên công đoàn, viên chức 

lao động tham gia hiến máu 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8  năm 2021 

 

Kính gửi:         Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM 

 

Thực hiện Công văn số 582/LĐLĐ ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Liên đoàn 

Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Về việc vận động đoàn viên công đoàn, CNVC-

LĐ tham gia hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp, Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề 

nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các CĐCS tích cực vận động đoàn viên công đoàn, viên chức lao đông (VC-

LĐ) tham gia hiến máu. Qua đó giúp cho ngành y tế có đủ máu an toàn và chất 

lượng để cứu chữa bệnh nhân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu nghiêm 

trọng hiện nay. 

2. Khi tổ chức hiến máu phải phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy máu và thực 

hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh covid-19. 

3. Các đơn vị không đủ điều kiện tổ chức hiến máu tại chỗ thì vận động đoàn 

viên công đoàn, CNVC-LĐ đến hiến máu tại 02 điểm máu cố định: Trung tâm Hiến 

máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện truyền máu và huyết học. 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM kêu gọi cán bộ, đoàn viên công 

đoàn, VC-LĐ sẵn sàng đăng kí hiến máu nếu có đủ điêu kiện sức khỏe, vận động 

đồng nghiệp, gia đình cùng tham gia hiến máu. Các cá nhân có thể trực tiếp đến 

hiến máu tại 02 địa điểm sau: 

- Trung tâm Hiến máu nhân đạo Tp.HCM: 

Địa chỉ: 106 Thiên phước, phường 9, quận Tân Bình 

Số điện thoại liên lạc: (028) 3868 5509 

- Bệnh viện Truyền máu và huyết học: 



Địa chỉ: 118 Hồng Bàng, phường 12, Quận 5 

Số điện thoại liên lạc: (028) 3957 1342 

Đề nghị các CĐCS khNn truong thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo 

kết quả về Công đoàn ĐHQG-HCM để nắm tình hình. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VP. 

 

 


