
 

HỘI CHỬ THẬP ĐỎ XÃ PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THAM 
GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT II NĂM 2022 

Cũng vào hàng năm, thực hiện sự phân bổ số lượng về chỉ tiêu hiến máu tình 
nguyện của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Hàm Thuận Bắc cho Hội chử 
thập đỏ và Đoàn thanh niên đơn vị xã Hàm Chính. 

Sau thời gian vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện. 
Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm dạy nghề huyện Hàm Thuận Bắc. Hội 
chử thập đỏ và Đoàn thanh niên đơn vị xã Hàm Chính phối hợp đã vận động đoàn 
viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt II năm 2022. Qua đợt hiến máu lần 
này Hội chử thập đỏ và Đoàn thanh niên xã đã tính cực vận động 23 tình nguyện 
tham gia hiến máu. Ngoài các đoàn viên, hội viên bị huyết áp cao, huyết thanh đục đã 
thực hiến 18 đơn vị máu. Qua hai đợt hiến máu đến nay đã thực hiến là 35/25 chỉ tiêu 
huyện giao.  

Qua theo dõi Hội chử thập đỏ và Đoàn thanh niên đơn vị xã Hàm Chính hàng 
năm đã vận động thực hiến luôn đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Đến nay có nhiều cá 
nhân tình nguyện viên đã tham gia hiến rất nhiều lần như: 15, 20, 25 lần. Hàng năm 
luôn được Ban chỉ đạo Huyện, Tỉnh khen thưởng. 

Với những việc làm mang tính nhân đạo đầy ý nghĩa. Quá đó, đã tạo cho đoàn 
viên, hội viên và nhân dân thấy những hình ảnh đẹp tạo cho phong trào hiến máu của 
địa phương được lang toả. Nhiều gương điển hình trong công tác hiến máu của địa 
phương được nhân rộng. Góp phần đạt chỉ tiêu hiến máu hàng năm của Ban chỉ đạo 
hiến máu tình nguyện huyện Hàm Thuận Bắc cho Hội chử thập đỏ và Đoàn thanh 
niên đơn vị xã Hàm Chính. 
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