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THÔNG BÁO
Về việc tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện
trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên ngày 28/5/2020

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc

Căn cứ Công văn số 92/CV-CTĐPY ngày 20/4/2020 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Phú Yên và Công văn số 113/BCĐHMTN ngày 14/5/2020 của Ban chỉ đạo vận động
hiến máu tình nguyện về việc Thông báo thời gian hiến máu tình nguyện tháng 5/2020,
Trường Đại học Phú Yên thông báo đến các đơn vị trực thuộc và các lớp sinh viên biết
và thực hiện việc tổ chức hiến máu tình nguyện trong cán bộ, giảng viên, nhân viên
(CB-GV-NV) và sinh viên nhà trường như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức hiến máu tình nguyện

- Thời gian: Bắt đầu từ lúc 7giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2020 (thứ Năm).
- Địa điểm: Tiền sảnh khu Hiệu bộ - Đường Nguyễn Văn Huyên - Trường Đại

học Phú Yên.
2. Kinh phí thực hiện

- Tiền bồi dưỡng người hiến máu: 180.000đ/lần hiến/01 đơn vị máu 250ml và
230.000đ/lần hiến/01 đơn vị máu 350ml, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên chi trả
trực tiếp cho người hiến máu tình nguyện.

- Trường Đại học Phú Yên hỗ trợ thêm tiền bồi dưỡng người hiến máu:
50.000đ/lần hiến/01 đơn vị máu.

- Công đoàn nhà trường hỗ trợ thêm tiền bồi dưỡng cho cán bộ - giảng viên –
nhân viên hiến máu: 100.000đ/lần hiến/01 đơn vị máu.
3. Chỉ tiêu, thành phần tham gia hiến máu tình nguyện

Vận động trong toàn thể CB-GV-NV và sinh viên hệ chính quy nhà trường
tham gia hiến máu tình nguyện.

Căn cứ chỉ tiêu hiến máu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên giao (150 đơn vị máu,
trong đó: 120 đơn vị máu 250ml, 30 đơn vị máu 350ml), Nhà trường phân bổ chỉ tiêu
tham gia hiến máu tình nguyện đối với các Khoa như sau:

a- Đối với CB-GV-NV: Không hạn chế số lượng CB-GV-NV đăng ký hiến
máu tình nguyện.



b- Đối với sinh viên: Theo chỉ tiêu phân bổ như sau:

TT Khoa Số lượng vận động hiến máu

1 Khoa Giáo dục Tiểu học & Mầm non 70
2 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ 25
3 Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn 20
4 Khoa Khoa học Tự nhiên 15
5 Khoa Ngoại ngữ 30
6 Khoa Giáo dục Thể chất 5
7 Khoa Kinh tế 13
8 Khoa Nông nghiệp 2

Tổng cộng 180
4. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Phòng Công tác HSSV chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và
ngoài trường tổ chức, triển khai, điều hành các công việc liên quan đợt hiến máu tình
nguyện.

- Các đơn vị trực thuộc lập danh sách (theo Mẫu đính kèm) CB-GV-NV và sinh
viên tham gia hiến máu tình nguyện, gửi danh sách về Phòng Công tác HSSV trước
ngày 26/5/2020 để Nhà trường tổng hợp gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đúng
thời hạn quy định.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
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TS. Lê Đức Thoang
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN – NGÀY 28/5/2020

ĐƠN VỊ: …………………………………………………………………………….

TT Họ và tên Năm sinh Nhóm
máu

Số lần đã hiến
máu

Nam Nữ

                                                                            Phú Yên, ngày         tháng 5  năm 2020
   TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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DANH SÁCH SINH VIÊN
THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - NGÀY 28/5/2020

KHOA: …………………………………………………………………………….

TT Họ và tên Năm sinh Lớp Nhóm
máu

Số lần
đã hiến

máu
Nam Nữ

 Phú Yên, ngày        tháng 5 năm 2020
             TRƯỞNG KHOA




