
 

 

THƯ NGỎ 
Về hiến máu tình nguyện cứu người 

 

  

Hiến máu cứu người là nghĩa cử nhân ái, cao đẹp của mỗi người với cộng 

đồng. 

“Một giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại”, những năm qua phong trào 

hiếu máu tình nguyện trên địa bàn phường không chỉ đem đến cuộc sống, niềm 

hạnh phúc cho hàng ngàn người mà còn khơi dạy tinh thần tương thân tương ái, lá 

lành đùm lá rách của dân tộc, kết nối những trái tim nhân ái, đã tạo nen sức lan tỏa 

mạnh mẽ, truyền ngọn lửa yêu thương đến đông đảo nhân dân trong địa bàn khu 

dân cư. 

Máu là một loại thuốc đặc biệt, máu chỉ có thể hiến tặng từ chính những 

người trong cộng đồng, dân tộc. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn 

máu từ người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện không vụ lợi. 

Vì sức khỏe của cộng đồng, vì sức khỏe của chính mình, chúng tôi tha thiết 

kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi tập thể hăng hái hưởng ứng phong trào hiến máu cứu 

người bệnh, coi đó là trách nhiệm và bổn phận thiên liêng của chúng ta. 

Vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2018 tại Trạm Y tế Phường 

6 quận Tân Bình, số 61/34 Đất Thánh, Phường 6, Q. Tân Bình. Chúng tôi xin 

quý vị hãy mở rộng tấm lòng đến với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ về 

máu để điều trị bệnh. 

Danh sách tham gia hiến máu tình nguyện gửi về BCĐ Hiến máu tình 

nguyện phường (đồng chí Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội CTĐ phường, SĐT: 

0903.897.411) 

Trân trọng. 
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Ghi chú: 
- Đêm trước khi hiến máu không thức khuya, 

không uống rượu, bia. 

- Được ăn sáng nhẹ, không uống sữa, cá phê, hút 

thuốc lá, 

- Nhớ mang theo CMND, thẻ hiến máu. 


