UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 721/SGD&ĐT-VP
V/v vận động hiến máu tình
nguyện Chương trình “Hành trình
đỏ năm 2019 tại tỉnh Cao Bằng”

Cao Bằng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;
- Trường Cao đẳng sư phạm;
- Các trung tâm: GDTX tỉnh, Kỹ thuật tổng hợp và Hướng
nghiệp tỉnh; Giáo dục hòa nhập trẻ khyết tật tỉnh;
- Các trường: THPT Thành phố, Chuyên, DTNT tỉnh, Bế
Văn Đàn, Cao Bình.
Thực hiện Kế hoạch số 2098/KH-BCĐ ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban
Chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh Cao Bằng về việc Tổ chức Chương trình Hành
trình đỏ năm 2019 tại tỉnh Cao Bằng (gọi chung là Chương trình), Sở Giáo dục và
Đào tạo đề nghị các đơn vị vận động công chức, viên chức, giáo viên, người lao
động, học sinh và sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình, cụ thể
như sau:
1. Thời gian tổ chức hiến máu: từ 6h30 đến 8h30 ngày 13/7/2019;
2. Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng (Sau tượng đài Bác
Hồ);
3. Thành phần, số lượng tham gia hiến máu:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Vận động 03 công chức, viên chức
thuộc phòng quản lý; vận động các đơn vị trực thuộc, cụ thể: Các trường Mầm
non: mỗi đơn vị 03 cá nhân (33 cá nhân); các trường Tiểu học mỗi đơn vị 03 cá
nhân (42 cá nhân); các trường THCS, mỗi đơn vị 05 cá nhân (45 cá nhân)
- Trường Cao đẳng Sư phạm: Vận động công chức, viên chức, người lao
động và sinh viên: 50 cá nhân.
- Các trường THPT: Chuyên, Bế Văn Đàn, Cao Bình, DTNT tỉnh: Mỗi đơn
vị vận động 05 cá nhân.
- Trường THPT Thành phố: Vận động 15 cá nhân
- Các trung tâm: GDTX tỉnh, KTTH&HN, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật:
Mỗi đơn vị vận động 03 cá nhân.
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- Sở Giáo dục và Đào tạo: Vận động 03 cá nhân
Tổng: 200 người
4. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, học sinh và sinh viên tích cực tham gia đăng ký hiến máu
tình nguyện tại Chương trình;
Ngoài số lượng cá nhân được giao vận động tại các đơn vị, nếu có cá nhân nào có
nguyện vọng đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo, đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho
các cá nhân đó tham gia Chương trình theo thời gian và địa điểm nêu trên.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện; cho các cá nhân đăng ký và lập danh sách cá nhân tham gia hiến máu tình
nguyện (theo mẫu dưới) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua email của Văn phòng
tại địa chỉ: Vanphong.socaobang@moet.edu.vn để tổng hợp theo dõi; thông báo
cho các cá nhân hiến máu biết thời gian và địa điểm tham gia hiến máu.
TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại liên hệ

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có vướng mắc gì, trao đổi trực
tiếp với Văn phòng Sở theo số điện thoại: 0206.3856.930 ( gặp Đ/c Hải) để cùng
phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng Sở;
- Lưu: VT, VP

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào
tạo (M)
Email:
vanphong.socaobang@moet.e
du.vn
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Thời gian ký: 22/06/2019
09:33:06

Vũ Văn Dương
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