
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  3257 /SYT-NVY 
V/v tăng cường vận động hiến máu 

tình nguyện và chuẩn bị cho tết 

Nguyên đán năm 2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  27  tháng  11  năm 2019 

  

 

      Kính gửi: Các đơn vị Y tế trong tỉnh 

 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 645/HHTM ngày 21/11/2019 của Bệnh 

viện Huyết học – Truyền máu Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường vận động 

hiến máu tình nguyện và chuẩn bị cho tết Nguyên đán năm 2020; 

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu truyền máu cho các bệnh viện để cứu 

chữa kịp thời cho bệnh nhân cần truyền máu, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Giám đốc các đơn vị tuyên truyền vận động cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong đơn vị (theo sức khỏe của từng người) 

tham gia hiến máu tình nguyện. 

2. Thời gian hiến máu tình nguyện: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019. 

3. Địa điểm: sẽ thông báo cho các đơn vị khi có lịch cụ thể. 

Thông tin đăng ký hiến máu các đơn vị liên hệ trực tiếp với BS. Nguyễn 

Xuân Khôi, số điện thoại: 0907.000.021 để được hướng dẫn cụ thể. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để phối hợp thực hiện); 

- UBND tỉnh (để biết); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-11-27T15:15:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




