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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Ngày 03/3/2020, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Cao Bằng ban hành Kế 

hoạch số 531/KH-CĐVC về việc tuyên truyền vận động đoàn viên, cán bộ, công 

chức viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020. 

- Thời gian tổ chức hiến máu: Từ 7h30' đến 12h00',  ngày 31 tháng 3 năm 2020. 

Hiện nay trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn ra tại các địa phương, đặc biệt là Thành phố Hà Nội, nơi tuyến đầu cung cấp 

thuốc men cho công tác khám và điều trị đặc biệt là việc cung cấp máu khi tỉnh ta 

chưa kịp tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện. Nhằm chủ động, kịp thời và hiệu 

quả trong việc điều trị bệnh nhân khi cần máu, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện 

tỉnh quyết định thời gian hiến máu về sớm hơn so với Kế hoạch. Nay CĐVC tỉnh 

xin thông báo lại thời gian hiến máu tình nguyện như sau: 

- Thời gian tổ chức hiến máu: Từ 7h30' đến 12h00',  ngày 23 tháng 3 năm 2020. 

- Lập danh sách đoàn viên, CBCCVCLĐ tham gia hiến máu về CĐVC tỉnh 

trước ngày 19/3/2020 (theo biểu mẫu gửi kèm kế hoạch).  

- Địa điểm, các nội dung khác hiến máu, thực hiện theo đúng Kế hoạch số 

531/KH-CĐVC ngày 03/3/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh. 

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh trân trọng thông báo lại thời gian để các CĐCS 

biết thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh (b/c); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (p/h); 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh (p/h); 

- CĐCS trực thuộc (t/h); 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 
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                                 HIẾN MÁU HÔM NAY-SỨC KHỎE NGÀY MAI 

                      "Phòng chống dịch COVID-19, đừng quên đi hiến máu" 

                                              

 

                                                                     Cao Bằng, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

 


