
 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện cho Học sinh, Sinh viên  

và Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên Nhà trường  

Đợt II - Năm học 2017 - 2018 

______ 

 

 

 

 

 

 

 Căn cứ chương trình hoạt động Đoàn - Hội năm học 2017 - 2018, Ban Thường vụ 

Đoàn Trường tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện Đợt II - năm học 2017 - 2018, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian: từ 7g00 - 11g00 ngày 14/3/2018 (Thứ Tư). 

2. Địa điểm: Sảnh khu Nhà A (trước cửa phòng Y tế). 

3. Đơn vị tiếp nhận máu: Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Quân đội 175. 

4. Cách thức đăng ký:  02 hình thức 

- Khuyến khích đăng ký trước để Ban tổ chức kịp chuẩn bị quà tặng, cũng 

như các thiết bị lưu trữ máu kịp thời nhất tại trang đang ký Online: 

 http://goo.gl/AVVtgj (phân biệt chữ hoa và chữ thường) 

- Đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký ngày Hiến máu tình nguyện 14/3/2018. 

5. Lưu ý đối với người tham gia hiến máu tình nguyện: 

- Trước ngày tham gia hiến máu, ăn uống đầy đủ, ngủ trước 10g00 tối. 

- Nên ăn sáng trước khi hiến máu. 

- Uống nhiều nước trước và sau khi hiến máu. 

- Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký để cấp giấy chứng nhận. 

- Đây là hoạt động tình nguyện cấp Trường. 

- Sau khi hiến máu nên ăn uống đầy đủ, bồi bổ sức khỏe để cơ thể hồi phục lại 

lượng máu đã cho đi. 

Kính đề nghị Quý thầy/cô giáo viên chủ nhiệm; Cán bộ Đoàn - Hội các lớp 

thông tin tới sinh viên sớm và kính mời các bạn tham gia tích cực chương trình để 

đóng góp một phần vào ngân hàng máu quốc gia. 

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp!   

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi! 

 

   

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2018 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu; 

- Thành Đoàn – Thành Hội; 

- Các Khoa/Phòng/Ban trong Trường; 

- Giáo viên chủ nhiệm; 

- Kênh thông tin Đoàn – Hội 

- Lưu VP. 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

 

Vũ Linh 

http://goo.gl/AVVtgj

