
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Số:  370/BQL-DN 

V/v hưởng ứng phong trào tham gia hiến máu tình 

nguyện tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 05 tháng 5 năm 2020 

  

   

Kính gửi: Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN; doanh nghiệp 

trong các KCN: Thăng Long II, Dệt May Phố Nối, 

Phố Nối A. 

 

 

Hiến máu tình nguyện cứu người là một hành động cao cả, một nghĩa cử 

cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với 

cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt 

Nam. Tất cả chúng ta, người có sức khoẻ bình thường đều có thể hiến một phần 

máu của mình để cứu người mà không hề ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân. 

Điều này đã được chứng minh bằng cơ sở khoa học và thực tiễn. 

Triển khai Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện 

tỉnh năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-

BQL ngày 22/4/2020 về triển khai vận động hiến máu tình nguyện trong các 

KCN tỉnh năm 2020. Năm 2020, tại các KCN trên địa bàn tỉnh có ít nhất 04 đợt 

hiến máu tình nguyện (HMTN), gồm: Đợt 1 dự kiến tổ chức trong tháng 6 tại 

KCN Thăng Long II; đợt 2 tại KCN Dệt May Phố Nối trong tháng 7; đợt 3 và 4 

tại KCN Phố Nối A trong tháng 8 và tháng 11. Ngoài ra còn có các đợt khác, địa 

điểm và thời gian tiếp nhận máu theo kế hoạch của doanh nghiệp có số lượng 

người đăng ký tham gia HMTN từ 200 người trở lên. 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên kêu gọi, đề nghị Ban Giám đốc 

doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tuyên truyền, vận động; tạo điều kiện về thời 

gian và hỗ trợ tinh thần, vật chất (nếu có) cho cán bộ, nhân viên và người lao 

động tại doanh nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020. Tổng hợp 

thông tin và gửi Bản đăng ký tham gia HMTN (theo mẫu) về Ban Quản lý các 
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KCN tỉnh (Số 613, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên hoặc địa chỉ email: nttrung.kcn@hungyen.gov.vn; 

trunghyiza@gmail.com) để tổng hợp, tổ chức thực hiện.  

Thời hạn gửi Bản đăng ký tham gia HMTN như sau:  

- Doanh nghiệp trong KCN Thăng Long II: trước ngày 20/5/2020. 

- Doanh nghiệp trong KCN Dệt May Phố Nối: trước ngày 20/6/2020. 

- Doanh nghiệp trong KCN Phố Nối A: trước ngày 20/7/2020. 

Trường hợp cần thiết, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp cho cán bộ, nhân viên 

và người lao động tại doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Thành Trung- Thư ký Tổ Công tác Hiến 

máu KCN, điện thoại 0904681333 để được giải đáp.  

Ban Quản lý các KCN tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của  

quý doanh nghiệp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Hội chữ thập đỏ tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Công đoàn các KCN tỉnh; 

- Thành viên Tổ Công tác; 

- Cổng thông tin điện tử của Ban; 

- Lưu: VT, DN.
 

 

 

mailto:nttrung.kcn@hungyen.gov.vn
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Tên đơn vị 

................................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         / 

V/v Đăng ký tham gia HMTN năm 2020 

Hưng Yên, ngày      tháng       năm 2020 

0 

   

 

Kính gửi: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên 
 

Theo đề nghị của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tại văn bản số 

370/BQL-DN ngày 5/5/2020 về việc đề nghị hưởng ứng đăng ký tham gia hiến 

máu tình nguyện năm 2020 trong các KCN tỉnh, ................................................... 

đăng ký tham gia HMTN năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tổng số người đăng ký tham gia HMTN: .............. người (có danh sách 

kèm theo). 

2. Đề nghị thời gian tổ chức HMTN (đối với trường hợp đề nghị tổ chức 

buổi hiến máu riêng tại doanh nghiệp): ............................................... 

3. Đề nghị tổ chức buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp cho cán bộ, nhân 

viên và người lao động tại doanh nghiệp. 

Có                                   Không  

4. Cán bộ đầu mối liên hệ:  

- Họ và tên: ..................................; Chức vụ: .................................. 

- Email: ........................................... 

- Di động: ........................................ 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, NGƢỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY…… 

ĐĂNG KÝ THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2020 

-------- 

 

Stt Họ và tên Vị trí làm việc 
Nhóm máu 
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