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    Kính gửi:  

  - Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện; 

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

  - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện 

(Công văn số 57/CV-BCĐQG ngày 27 tháng 7 năm 2021) về việc chỉ đạo công 

tác hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:  

Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục tổ chức các 

hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nhu cầu máu cho hoạt động 

chữa bệnh. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia 

vận động hiến máu tình nguyện tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trên 

địa bàn. Các hoạt động hiến máu tình nguyện phải bảo đảm thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; chưa tổ chức các 

hoạt động hiến máu tình nguyện tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ, cơ quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Hội chữ thập đỏ Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, 

   Trợ lý TTg,  các Vụ: TH, QHĐP; 

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2021-08-06T19:41:53+0700
	Hà Nội
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




