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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai hưởng ứng Chiến dịch
những giọt máu hồng – hè
và chương trình Hành trình Đỏ
lần thứ IX năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-BCĐQG ngày 29/3/2021 của Ban Chỉ đạo quốc
gia vận động hiến máu tình nguyện về thực hiện “Chiến dịch những giọt máu hồng hè”
và Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ IX năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH -BCĐ ngày 22/4/2021 của Ban Chỉ đạo vận động
hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai về Hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng hè”
và Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ IX năm 2021 (gọi tắt là Chiến dịch).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị triển khai hưởng ứng Chiến
dịch như sau:

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên (CBGVHSSV) có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu
cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè năm 2021.

2. Đẩy mạnh công tác tư vấn cho CBGV-HSSV hiểu biết về hiến máu tình
nguyện và sẵn sàng tham gia hiến máu; treo dán băng rôn, áp phích tài liệu truyền thông,
thông báo trên các bảng tin tại cơ sở giáo dục...

3. Khuyến khích, động viên CBGV-HSSV tham gia hiến máu tình nguyện.
4. Tích cực tham gia hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng hè” và
chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 tại địa phương.
5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc,
đơn vị liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, ông Lê Vĩnh Lợi, Email:
levinhloigialai@gmail.com, điện thoại 0914013831) để được hướng dẫn./.
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