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  Kính gửi: 
 

 

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ; 

- Các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; 

Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ. 
     

Thực hiện Công văn số 13/CV-BCĐQG ngày 12/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện về việc đẩy mạnh hoạt động hiến máu 

tình nguyện do tình hình mới của dịch bệnh Covid-19 và các văn bản hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn số 01/HD-

BCĐQG ngày 08/01/2020 thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và 

chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ VIII năm 2020 và Hướng dẫn số 10/HD-

BCĐQG ngày 21/02/2020 thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 

7/4/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện.  

2. Phối hợp với các cơ sở tiếp nhận máu thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và truyền tải thông 

điệp “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid” theo hướng dẫn đính kèm Công 

văn số 13/CV-BCĐQG ngày 12/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động 

hiến máu tình nguyện (gửi kèm theo Công văn này).  

3. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến 

máu; Tiếp tục vận động, huy động nguồn lực như khẩu trang, dung dịch rửa tay, 

xà phòng ... hỗ trợ cho người tham gia hiến máu. 

4. Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của 

việc hiến máu cứu người trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và 

báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ) để 

tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện. Thời 

hạn báo cáo cụ thể như sau: 

- Báo cáo kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 

7/4/2020 (theo Hướng dẫn số 10/HD-BCĐQG ngày 21/02/2020): Trước ngày 

04/5/2020; 
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- Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và 

chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ VIII năm 2020 (theo Hướng dẫn số 

01/HD-BCĐQG ngày 08/01/2020): Trước ngày 01/9/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Lưu: VT, VP (TT), HL. 120. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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