
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2021 

V/v hoãn tổ chức Chương trình 

“Blu trắng - Trái tim hồng”. 
 

 

 

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-SYT Sở Y tế về việc hiến máu tình nguyện 

trong Ngành y tế năm 2021 và văn bản 2718/SYT-NVYD ngày 13/5/2020 V/v 

phân công trách nhiệm thực hiện Kế hoạch hiến máu tình nguyện “Blouse trắng 

- Trái tim hồng” của ngànhY tế, theo đó thời gian tổ chức ngày 29/5/2021 tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và tại 

tỉnh Lạng Sơn đang diễn biến hết sức phức tạp, cán bộ viên chức ngành Y tế 

đang tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19. Do vậy, sau khi 

thống nhất với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TW, 

Sở thông báo tới các đơn vị: 

1. Hoãn tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện “Blouse trắng - Trái 

tim hồng” của ngànhY tế vào ngày 29/5/2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

2. Khi có đủ điều kiện triển khai, Sở Y tế sẽ thông báo cụ thể để các đơn 

vị thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành.   

Sở Y tế thông báo tới các đơn vị để triển khai./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Ph/h); 

- Viện HH và TM TW (Ph/h); 

- Đài PT & TH Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn; 

- Cổng thông tin ĐT Sở Y tế; 

- Công đoàn ngành; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 

 


		2021-05-24T16:40:10+0700


		2021-05-24T17:01:57+0700


		2021-05-24T17:01:57+0700


		2021-05-24T17:01:57+0700




