
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p - Tir do -  Hanh phác 

VA DU LICH 

So: /SVHTTDL - QLVH Tuyên Quang, ngày 1] tháng 9 nám 2020 
V/v tuyên truyn, vn dng hin máu nhãn dio 

KInh gl'ri: 
- Các phông chuyên môn; 
- Các don vj sr nghip trirc thuc Sâ. 

Theo d nghj cüa Hi chü th.p do tinh tai  Van ban s 95/C V-CTD ngày 
31/8/2020 v vic tuyên truyn, 4n dng th chirc hin máu nhân dto trong tInh 
hInh dich beth Covid-19, 

Sti Van hóa, Th thao và Du ljch giao trueing các phông, b phn chuyên 
mon và thu trung các dcm vi sir nghip trirc thuc S tuyên truyn, 4n dng 
can b, dãng viên, cOng chirc, viên chüc, ngx?i lao dng trong Co quan, dcin vj 
däng k tham gia hin máu nhân do theo ni dung Van ban s 95/CV-CTD 
ngày 3 1/8/2020 cüa Hi chi thp dO tinh ('cóphó to van ban gi'ri kern,). 

Các Co quan, do'n vi g1ri danh sách däng k hin máu nhân dao  v S Van 
hóa, Th thao và Du ljch truóc ngày 20/9/2020./. 

Noi nhân: 
- Nhir trén (tlh); 
- Hi Chi thâp do; 
- Länh dao Sâ; 
- Luu: VT, QLVH(Huy). 

KT. GIAM hOC 



HOT CHU'  TH4P  DO VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TfNH HQI TUYEN QUANG Dc 1p  - Tij do - Htnh phüc 

S: 95 /CV-CTD 
V/v Tuyên truyn, vn dng t chiic hik máu 

nhân do trong tInh hInh djch bnh Covid-19  

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 närn 2020 

KInh giri: - Ban Chi do 4n dng HMTN các huyn, thânh ph; 

- Các s, ban, ngành, ctoãn th tinh là co' quan thành viên Ban 
Chi do vn dng Hiên rnáu tInh nguyen tinh; 

CONG\ fPEN - Các co quan, doanh nghip trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

Ny  .0.9.  tháng ...nim  2(W 
Can cir Van bàn s 41 8/BV-KHTH ngày 20/8/2020 cüa Bnh vin Da 

khoa tinh Tuyên Quang vc vic dé nghj td cln'cc tuyên truyn, vn dng hié'n 
máu tInh nguyen trong tlnh hInh djch bnh Covid-19. 

Nh.rn kh.c phçic tmnh tr.ng khan him máu trong phc v11 Va ciru 
diu tij ngsii bnh trên dja bàn cà nufc nói chung và tinh Tuyên Quang nói 
riêng. Hi ch thp do tinh Tuyên Quang - Co quan Thuâng trirc Ban Chi dao 
vn dng hin rnáu tInh nguyen tinh trân tr9ng d ngh CáC so', bati, ngành, doàn 
th tinh là thành viên Ban Chi dao vn dng HMTN tinh; các Co quan, don vj, 
doanh nghip trên dja bàn tinh và Ban Chi do 4n dng hiên mau tInh nguyen 
các huyn, thânh ph phi hçp giilp dO' rnt s ni dung sau: 

- Tuyên truyn vn dng dM can b, cong nhân viên chirc, nguOi lao dng 
can bô, doàn viên, hi viên và các thng lrp nhân dan v nghTa cao dçp, nhân 
van cüa nghia cü "Hin máu cu'u nguOi". 

- Vn dng và l.p danh sách nhfl'ng nguôi trong d tu6i hiên máu (Narn tir 
18 den 60 tuOi, Nü tü 18 den 55 tuOi), co dñ sirc khOe trxc tiêp dAng k hin 
rnáu tInh nguyen nhm darn bão dO s 1u9'ng máu d phiic vii cho nhu cu cp 
ciru vâ diu trjbn trên dja bàn tinh tai  Diem hin man c djnh: Khoa Huyt 
h9c truyen mau (tang 2, Khu nha B), Bçnh vlçn Da khoa ttnh. Phan dau van 
dng it iThAt 50% can b, cOng chO'c, viên chc, ngi.rèi lao dng tai  co' quan don 
vj dang k tham gia hin máu. ('Theo biê'u mju gzi kern,,) 

- Ph bin tói ngi.rO'i dàng k hin rnáu cO biu hin cOrn, ho, st, khó thó' thI 
không tham gia hiên rnáu và den các co s& Y tê gân nhât d ki&n tra sOc khOe. 

Hi ch thp dO tinh Tuyên Quang - Co quan Thuing trirc Ban Chi do 
vn dtng hiên rnáu tInh nguyen tinh trân tr9ng d nghj các co quan thành viên 
Ban Chi dao  tinE; các co quan, don v, doanh nghip trên dja bàn tinh và Ban 
Chi dao  các huyn, thành phô can cO ni dung trên cOng ph& h9p t chOc, trin 
khai thirc hién. 



CHU TICH 

guyn Hoàng Long 

Danh sách ngu'ôi dàng k hin máu g1ri v Hi ChU thp do tinh Tuyên 
Quang (Co quan Thurng trirc Ban Chi do). Dja chi: S 21, du?ng Tnr?mg 
Chinh, phiià'ng Phan Thit, thành pM Tuyên Quang, dta  chi E-mail: 
tuyenquangredcross@gmail.com.  

Mci thông tin lien h: Chuyên vien Hi Chi thp do tinh Nguyn Nhu QuS'nh, 
Dt: 0855528979; Bác s Luu Duy Dan - Tru'&ng khoa Huyêt hc truyên máu, 
BVDK tinh, Dt: 0915327249 

No'i n/ian: 
- Nhr kInh g1ri; (Dê ctê nghj giüp d) 
- Die Nguyn The Giang, PCT UBND tinh, 
TnxOng BCD vn dng HMTN tinE; (B/cáo) 

- UBND các huyin, TP; (P/h chi do) 
- Hi CTD the huyn, tp; (Tham muu thixc hin) 
- Thung trixc tinh Hi; 
- Lirn: VT, NV. 
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CH NGTRI THAM GIA HIEN MAU 

r A S A A S S Tho'i gian dang icy hien ti diem hien man Co dnh: Tir ... gb', ngay 
.I.../2020 

Stt H9 và Ten Bla ch S 1n hin 
man 

S diên thoti 

1 Nguyn Van A Chuyên viên Phông 5 

2 

TM. DON VI 
TF[O TRJJONG 

(K và dóng d.u) 
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