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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 27/9/2021 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện huyện Nậm Pồ, về việc tổ chức vận động hiến máu 

tình nguyện năm 2021. Ban Chỉ đạo huyện thông báo thời gian, địa điểm tổ chức 

hiến máu tình nguyện năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm:  Tại Nhà thi đấu đa năng huyện Nậm Pồ. 

2. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 7h00 phút, ngày 26/10/2021 (thứ ba).  

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo huyện 

không tổ chức khai mạc, thực hiện lấy máu luôn, phân bổ theo thời gian như sau: 

- Từ 7h 00’ đến 9h 00’: Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, đơn vị 

ngành dọc, lực lượng vũ trang, các trường THPT; UBND các xã và các trường 

thuộc địa bàn các xã: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Nưa, Chà Cang, Chà Tở. 

- Từ 9h 00’ đến 10h 30’: UBND các xã và các trường thuộc địa bàn các 

xã: Nậm Khăn, Pa Tần, Na Cô Sa, Nà Khoa, Nậm Nhừ. 

- Từ 10h 30’ đến 11h 45’: UBND và các trường thuộc địa bàn các xã: 

Nậm Tin, Nậm Chua, Nà Hỳ, Vàng Đán, Nà Bủng. 

Lưu ý: Đề nghị các tình nguyện viên tham gia hiến máu thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trên đây là thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hiến máu tình nguyện 

năm 2021, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, trường học, các xã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân đã đăng ký hiến máu tham gia hiến máu tình nguyện theo thời gian 

và địa điểm như trên./. 

 Nơi nhận: 
- BCĐ VĐHMTN tỉnh (b/c); 

- Hội CTĐ tỉnh Điện Biên; 

- TT.Huyện ủy (b/c); 
- LĐ.HĐND huyện (b/c); 

- LĐ.UBND huyện (b/c); 

- TT Huyết học - Truyền máu tỉnh; 
- Các phòng, ban, đoàn thể huyện; đơn vị ngành dọc; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các trường THPT; 

- Các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã; 

- Hội CTĐ các xã; 

- Lưu VT, CTĐ. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Xuân Thuận 
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