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Th¸i Nguyªn, ngµy 13 th¸ng 09 n¨m 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hiến máu tình nguyện lần thứ 1 năm học 2017 - 2018 

 KÝnh göi: BCH c¸c Liªn chi ®oµn, chi ®oµn trong toµn Trêng  

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 

2018; Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của 
Đoàn thanh niên và tuổi trẻ toàn trường, được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Giám 

hiệu, Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Hiến máu 

tình nguyện lần thứ 1 năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên vì 

cuộc sống cộng đồng;  

- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, 

cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng 

cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn trường. 

2. Yêu cầu: Hoạt động phải được tổ chức, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.  

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1) Nội dung: Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp với Trung tâm huyết học 

truyền máu tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động  với các nội dung cụ thể như sau: 

- Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trong toàn trường về ý nghĩa 

của hoạt động hiến máu tình nguyện.  

- Tổ chức hiến máu tình nguyện cho các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn 

trường. 

2) Đối tượng tham gia hiến máu: Đoàn viên thanh niên có sức khỏe tốt, cân 
nặng trên 45 kg. 

3) Thời gian và địa điểm: 7h00’ Thứ bảy, ngày 23/09/2017 tại Hội trường C1. 

Đề nghị các Liên chi đoàn, Chi đoàn trong toàn trường nộp danh sách đoàn viên 

đăng ký hiến máu (có mẫu kèm theo) về văn phòng đoàn trường trước 22/09/2017. 

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức hoạt động Hiến máu tình nguyện lần thứ 

1 năm học 2017 - 2018, Ban thường vụ Đoàn trường trân trọng thông báo Kế hoạch 

tổ chức hiến máu và đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn trong toàn trường nghiêm 
túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;              

-  Lưu VP ĐTN.  

TM. Ban chÊp hµnh 

                              BÝ th 

(Đã ký) 

 

Ngô Thu Thủy 



 

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN  ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN  

CHI ĐOÀN:……………………………  

 

STT Họ và tên Đơn vị Số CMTND Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     TM. BCH Chi đoàn 

 


