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Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn 

  và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  

  và đoàn thể thành phố. 

----- 
 

Thời gian qua, các cấp, các ngành thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, chiến dịch, sự kiện hiến máu 

được tổ chức với quy mô lớn như “Lễ hội Xuân Hồng”, “Ngày toàn dân            

hiến máu tình nguyện 7/4”, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ… đạt nhiều kết quả 

quan trọng, thiết thực; trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, 

của nhiều tổ chức, cá nhân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện 

của cả nước, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; không chỉ thể hiện tình cảm, 

tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng mà còn có ý nghĩa 

xã hội và nhân văn sâu sắc, tạo sự đồng thuận, tham gia hưởng ứng tích cực 

và rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

thành phố, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân. 

Tuy nhiên, vì lượng máu cần rất nhiều, nguồn máu dự trữ để điều trị         

cho người bệnh trên cả nước ngày càng khan hiếm, nên vẫn còn nhiều nơi, 

nhiều thời điểm các bệnh viện không có đủ máu và sản phẩm từ máu để truyền, 

để cứu chữa người bệnh, làm giảm hiệu quả việc điều trị, cứu chữa người bệnh 

của các bệnh viện. Đặc biệt, thời gian gần đây, do tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh Covid-19, gây tâm lý e ngại việc hiến máu trong nhân dân, 

lượng máu tiếp nhận của các đơn vị chức năng sụt giảm, gây nguy cơ thiếu 

nguồn cung cấp máu cho người bệnh ở tất cả các bệnh viện trên cả nước           

nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt các cuộc 

vận động, phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày càng thiết thực, 

hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt lời kêu gọi              

của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 20 năm 

ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm         
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là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 - 7/4/2020), góp phần   

thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân,      

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân      

thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội  

tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào 

hiến máu tình nguyện phát triển hơn nữa, vì sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe 

của chính mình. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao          

tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

về việc tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tích cực tham gia hiến máu               

cứu người, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước.  

2- Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Chỉ đạo 

vận động hiến máu tình nguyện các cấp, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục 

phát huy vai trò nòng cốt, vai trò của ban chỉ đạo vận động hiến máu các cấp 

thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chủ động xây dựng 

chương trình, kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

thực tế của thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện;         

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong các cấp, 

các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn             

thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu           

và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu thường xuyên, vì sức khỏe 

cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình. 

Đặc biệt, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác 

hiến máu phải bảo đảm tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống           

dịch bệnh Covid-19, nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”. 

Các điểm hiến máu, các đơn vị tổ chức hiến máu phối hợp với cơ sở          

tiếp nhận hiến máu lựa chọn địa điểm tổ chức rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ 

và có khu vực rửa tay, dung dịch sát khuẩn…, điều chỉnh quy mô và bố trí 

thời gian hợp lý cho người tham gia hiến máu để đảm bảo không tập trung 

quá đông người vào cùng một thời điểm; phổ biến tới người đăng ký hiến máu 

khi có biểu hiện cúm, ho, sốt, khó thở, đang phải cách ly thì không tham gia 

hiến máu… 

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố        

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên                   

và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực tham gia hiến máu tại địa phương, 

cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đối với công tác nhân đạo nói chung, 
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công tác hiến máu tình nguyện nói riêng, góp phần thực hiện tốt công tác            

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố. 

4- Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, thông tin về các hoạt động 

trợ giúp nhân đạo của thành phố, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện, 

tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân thành phố; kịp thời biểu dương, 

khen thưởng, tôn vinh các các tổ chức, cá nhân điển hình, tiêu biểu,             

có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động hiến máu tình nguyện                 

trên địa bàn thành phố. 

5- Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan    

thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Công văn này;       

báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiểu 
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