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GIẤY MỜI 

Tham gia Hiến máu tình nguyện  
Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hông Xứ Lạng” năm 2019 

 

Kính gửi:………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

Trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn 
thành phố được triển khai sôi nổi, hiệu quả và đã nhận được sự quan tâm của 
nhiều tấm lòng nhân ái góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong các bệnh 
viện. Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết những giọt máu tình 
nguyện là nguồn sống vô cùng quý giá đối với các bệnh nhân đang cần 
truyền máu. Những giọt máu, mạch sống tình yêu thương đang luôn chuyển 
trong trái tim mỗi chúng ta, những người khỏe mạnh và giàu lòng nhân ái 
chúng ta hãy nghĩ đến người bệnh, những người lâm nạn, sự sống của họ 
đang bị đe dọa từng giờ. Để giảm bớt sự không may mắn cho họ, bạn hãy 
hiến tặng những giọt máu của mình cho những người bệnh đang cần truyền 
máu “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cứ cao đẹp”. 

Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Xứ Lạng “ năm 2019 của Ban 
Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Lạng Sơn được tổ chức với thời gian 
địa điểm như sau: 

- Thời gian: 7 giờ 00 phút ngày 01  tháng  7 năm 2019 (Thứ Hai). 

          - Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh (đường Lê Lợi, phường 
Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn).  

Ban chỉ đạo HMTN thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời đại biểu 
tham gia hiến máu và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu./. 

 

                                                                      

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT. 
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