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Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN, CCN 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BQLKCN ngày 13/4/2022 của Ban Quản 

lý các KCN Phú Thọ về việc tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình 

nguyện trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2022.  

  Để tạo điều kiện cho Ngày hội hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao, khơi dậy 

lòng nhân ái của cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp Khu, 

Cụm công nghiệp; Ban Quản lý các KCN đề nghị các Doanh nghiệp trong Khu, cụm 

công nghiệp nêu cao tinh thần tương thân tương ái tuyên truyền vận động, hỗ trợ cán 

bộ, công nhân viên, người lao động có đủ sức khoẻ tham gia hiến những giọt máu 

hồng với nghĩa cử cao đẹp mang thông điệp: “Một giọt máu cho đi -  Một cuộc 

đời ở lại”. 

Thời gian dự kiến tổ chức:  Tháng 5 – tháng 6 năm 2022. 

Địa điểm: Khu công nghiệp Cẩm Khê - Khu công nghiệp Phú Hà (dự kiến 

tổ chức trong tháng 5/2022). Khu công nghiệp Thụy Vân và các khu, cụm công 

nghiệp khác (dự kiến tổ chức trong tháng 6/2022).  

Đối tượng đăng ký: Người tham gia hiến máu có cơ thể khoẻ mạnh, 

không mắc bệnh nguy hiểm nào. Tuổi từ 18 đến 60 với nam, 18 đến 55 với nữ. 

Cân nặng trên 45 kg với nam và trên 43kg với nữ; mạch và huyết áp bình 

thường. 

Phụ nữ đang mang thai, đang “đèn đỏ”, điều hoà kinh nguyệt, đang cho 

con bú và người mới hiến máu cách đó dưới 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ 

thì không được hiến máu. 

Lưu ý: Khi tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), người tham gia hiến 

máu được khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe; được cấp Giấy chứng nhận tham gia 

HMTN. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, Giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi 

hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến 

máu đã hiến. Giấy chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế 

công lập trên toàn quốc. Ngoài ra, người tham gia HMTN còn được phục vụ ăn 

nhẹ tại chỗ, được nhận quà lưu niệm và được hỗ trợ một phần chi phí đi lại trị 

giá 50.000 đồng của BCĐ vận động HMTN tỉnh. 

Để Ngày hội hiến máu tình nguyện thực sự có ý nghĩa và đạt kết quả cao, 

đề nghị doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên 



truyền vận động và tạo điều kiện về thời gian để cán bộ, công nhân, người lao 

động nhiệt tình hưởng ứng tham gia ngày hội HMTN; lập danh sách gửi về Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ trước ngày 10/5/2022 (Mail: 

phongquanlydoanhnghiepphutho@gmail.com ). Chi tiết liên hệ Mr. Tiến, ĐT: 

0902078166 – Mrs. Tân, ĐT: 0983467207./. 

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TB, các PTB; 

- BCĐ vận động HMTN; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Ban (P/h); 

- Công đoàn các KCN (P/h); 

- Lưu: VT.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
Nguyễn Văn Oanh 
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