
 

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 7 năm 2021 

V/v tiếp tục triển khai chương trình 

Blouse trắng - Trái tim hồng 

 

 
  

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

   Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 22/02/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

ban hành Kế hoạch hiến máu tình nguyện trong ngành Y tế năm 2021 với chủ đề 

“Blouse trắng - Trái tim hồng”; Công văn số 2718/SYT-NVYD ngày 13/5/2021 về 

việc phân công trách nhiệm thực hện Kế hoạch hiến máu tình nguyện “Blouse 

trắng - Trái tim hồng” của ngành Y tế.  

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, sau khi thống nhất với Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TW, Sở Y tế thông báo tới các 

đơn vị: Triển khai ngày hiến máu tình nguyện trong ngành Y tế năm 2021 với chủ 

đề   “Blouse trắng - Trái tim hồng” 

1. Địa điểm, thời gian:   

- Buổi sáng ngày 31/7/2021 - thứ bẩy (bắt đầu từ 7h00’).  

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

2. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 

22/02/2021 và công văn số 2718/SYT-NVYD ngày 13/5/2021 (gửi kèm theo). 

3.  Các đơn vị đảm bảo đủ số lượng người đăng ký hiến máu, nếu có thay 

đổi đề nghị gửi lại danh sách cá nhân hiến máu về Sở Y tế trước ngày 27/7/2021 

theo địa chỉ: tnhuyen@langson.gov.vn; hoặc nvysytls@gmail.com. 

 Để buổi Lễ phát động và chương trình tiếp nhận máu trong ngành Y tế đạt 

và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch, đề nghị các bộ phận, đơn vị khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Các phòng trực thuộc; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở ; 

- Công đoàn Ngành (ph/h); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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