
NHÀ VĂN HÓA XÃ HÀM THẮNG: ẤM TÌNH NHỮNG GIỌT MÁU TÌNH 

NGUYỆN CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN. 

Theo chương trình phối hợp của Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Bắc với Ban 

Thường vụ huyện đoàn về viểc vận động tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 

2022. Ban Thường vụ huyện đoàn triển khai nội dung việc hiến máu tình nguyện đến 

các cơ sở đoàn trực thuộc. Ngày 28/6/2022, có 6 cơ sở đoàn gồm các xã: Hàm Thắng, 

Hàm hiệp, Hàm Đức, Hồng Sơn. Hồng Liêm và thị trấn Phú Long cùng tổ chức hoạt 

động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022, địa điểm tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hàm 

Thắng. Theo chỉ tiêu, mỗi cơ sở đoàn vận động tham gia thực hiến 20 đơn vị máu. Tuy 

nhiên, qua thực tế các cơ sở đoàn đã vận động hiến máu tình nguyện vượt chỉ tiêu, nhờ 

có rất đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Số người đến xét nghiệm, phân loại là 

147 người; số người thực hiến là 144;  thu nhận 144 đơn vị máu. Trong đó nhóm máu 

A là 18, nhóm máu  B là 40, nhóm máu 0 là 79, nhóm máu AB là 7. Chì có 3 người bị 

loại là do máu chưa đạt. Cơ sở đoàn xã Hàm Thắng đã thực hiến được 34 đơn vị máu 

(so vớI yêu cầu là 20 đv máu ). Nổi bậc trong đợt hiến máu lần này là trong tổng số 

người tham gia hiến máu có rất nhiều người đã tham gia nhiều lần hiến máu tình 

nguyện.    

 

 
Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện, mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ 



hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người . Máu là một loại thuốc 

đặc biệt, góp phần quan trọng cứu sống tính mạng nhiều người bệnh. Hiến máu tình 

nguyện là một nghĩa cử cao đẹp. Đây là hoạt động cần được nhân rộng trong cộng 

đồng, là nét đep về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta rất cần được 

gìn giữ và phát huy trong giai đoạn hiện nay. Để phong trào hiến máu tình nguyện 

mang lại hiệu quả thiết thực trước hết phải có sự nhận thức đúng đắn và sự ủng hộ nhiệt 

tình về hoạt động hiến máu tình nguyện của các tổ chức và mỗi cá nhân. Đặc biệt, sự 

quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp chính quyền là yếu tố hết sức quan trọng 

để công tác vận động hiến máu tình nguyện đạt hiệu quả cao và hoạt động hiến máu 

tình nguyện trở thành phong trào sâu rộng, thành nét đẹp truyền thống của mỗi cơ quan, 

đơn vị; đưa công tác hiến máu tình nguyện trong đoàn thanh niên tiếp tục phát triển, 

đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và 

cộng đồng xã hội. 
 


