
 
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SGDĐT- GDTrH 

V/v thực hiện Ngày “Toàn dân hiến 
máu tình nguyện - 07/4/2020” 

      Bình Định, ngày      tháng 4  năm 2020 

 

     Kính gửi:   
           - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc.  
 

      Thực hiện Công văn số 1189/BGDĐT-GDTC ngày 07/4/2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện - 
07/4/2020”, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, 
thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc (sau đây gọi chung là 
các cơ sở giáo dục) chủ động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và cơ quan liên 
quan trên địa bàn thực hiện các nội dung cụ thể  sau: 

     1. Mục tiêu 

     Truyền thông, phổ biến kịp thời ý nghĩa Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2020” trên các 
phương tiện truyền thông của các cơ sở giáo dục trong bối cảnh tình hình dịch 
bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác hiến máu 
tình nguyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. 

     Đảm bảo hiệu quả, tạo được hiệu ứng truyền thông và vận động, thu hút 
được sự quan tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hưởng ứng Ngày 
“Toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2020”. 

    2. Các thông điệp sử dụng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình 
nguyện - 07/4/2020” 

    “Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; 

    “Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên; 

    “Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ các nhà quản lý. 

Các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn một trong những thông điệp trên để 
hưởng ứng và truyền thông trong đơn vị. 

   3. Nội dung truyền thông 

   - Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông của đơn vị đến 
ngày 30/4/2020 về các nội dung: 

  + Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào và 
chiến sĩ cả nước nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2020”; 

  + Giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, 
lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu tham gia hiến máu tình 
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nguyện. 

        Nhân rộng các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động 
hiến máu tình nguyện trong các cơ sở giáo dục. 

Sở đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện kịp thời và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT 
trước ngày 25/4/2020 theo địa chỉ email: dauhq@sgddt.binhdinh.gov.vn để 
tổng hợp báo cáo./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên (để thực hiện); 
- Vụ GDTC- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);  
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (để phối hợp); 
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);  
- Lưu: VT, GDTrH.            

KT. GIÁM ĐỐC               
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Lê Thị Điển 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-09T16:11:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Thị Điển<dienlt@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-09T16:18:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-09T16:18:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-09T16:21:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




