
TẬP ĐOÀN 

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:       /EVN-TT 

V/v triển khai thực hiện Tuần 

lễ hồng EVN lần thứ VII 

 

Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên của Tập đoàn 

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền 

thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2021), Tập đoàn tổ chức 

chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII. Đây cũng là một 

hoạt động an sinh xã hội được tổ chức hàng năm nhằm hướng tới cộng đồng, tạo 

hình ảnh tốt đẹp của Tập đoàn trong xã hội. Chương trình năm 2021 sẽ được tiếp 

tục tổ chức thực hiện với một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII được tổ chức tập trung trong tuần lễ từ ngày 

06/12 đến 12/12/2021.  

- Các địa điểm tổ chức tập trung chính như sau: 

Tại TP Hà Nội 

+ Tại trụ sở Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Các đơn vị tham gia hiến 

máu: Cơ quan Tập đoàn, các đơn vị trong Tòa nhà EVN (CĐĐLVN, A0, A1, 

EPTC, EVNEIC, EVNICT, EVNCTI, Ban QLDA Điện 1, Ban QLDA Điện 2, 

EVNFinance). 

+ Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng 

công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Phát điện 1: các Tổng công ty chủ 

động liên hệ, bố trí địa điểm hiến máu của Cơ quan TCT và các đơn vị trực thuộc 

trên địa bàn TP Hà Nội. 

Tại TP HCM  

+ Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam: 

các Tổng công ty chủ động liên hệ, bố trí địa điểm hiến máu của Cơ quan TCT và 

các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

+ Tổng công ty Phát điện 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2, 3, Ban 

QLDA Điện 3, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, Công ty Truyền tải điện 

4, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam: các đơn vị chủ động liên hệ, bố trí 

địa điểm hiến máu của đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Tại TP Đà Nẵng 

+ Tại trụ sở TCT Điện lực miền Trung: Các đơn vị tham gia hiến máu: Cơ 

quan TCT, các đơn vị thuộc TCT Điện lực miền Trung. 
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+ Công ty Truyền tải điện 2, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, các 

Công ty Thuỷ điện có trụ sở trên địa bàn TP Đà Nẵng chủ động liên hệ, bố trí địa 

điểm hiến máu của đơn vị mình. 

Tại TP Cần Thơ:  

+ Tại trụ sở TCT Phát điện 2: Các đơn vị tham gia hiến máu: Cơ quan TCT, 

các đơn vị thuộc TCT có trụ sở trên địa bàn TP Cần Thơ. 

Các đơn vị có trụ sở tại các tỉnh, thành phố khác ngoài các địa điểm trên chủ 

động liên hệ với các cơ sở y tế và bệnh viện tại địa phương để tổ chức hiến máu 

nhân đạo.  

(Danh sách các đầu mối đơn vị tiếp nhận máu tại địa phương theo Phụ lục 1 

đính kèm).  

2. Công tác thông tin tuyên truyền: 

- Các đơn vị sử dụng chung biểu tượng logo, câu thông điệp chương trình, 

clip tuyên truyền và mẫu thiết kế nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII để 

thống nhất trong truyền thông; tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin đại 

chúng về nội dung và kết quả thực hiện đợt hiến máu nhân đạo.  

- Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII đã được tải lên 

trang tin điện tử của Tập đoàn tại đường link: 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-nhan-dien-Tuan-le-hong-EVN-lan-thu-VII-6-

12-29532.aspx 

- Đoàn thanh niên và Công đoàn của các đơn vị gửi e-mail đề nghị CBCNV 

cùng thay hình đại diện (avatar của facebook cá nhân) 01 tuần trước ngày 

06/12/2021, cùng chia sẻ clip tuyên truyền của chương trình trên mạng xã hội 

facebook để tạo hiệu ứng truyền thông nhanh và hiệu quả cho chương trình. 

- Phát động Đoàn viên thanh niên ghi lại hình ảnh đẹp, clip hay để đăng tải 

trên youtube, facebook nhằm phục vụ công tác tuyên truyền.  

3. Tổ chức thực hiện:  

- Các đơn vị thành viên của Tập đoàn: 

+ Có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phát động đến toàn thể CBCNV để 

triển khai và hưởng ứng tham gia chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII.  

+ Liên hệ với đầu mối tiếp nhận máu tại địa phương để đăng ký thời gian, địa 

điểm, số lượng người dự kiến tham gia hiến máu, để tổ chức thực hiện. Căn cứ 

diễn biến thực tế của tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, khuyến khích các 

đơn vị tổ chức điểm hiến máu riêng theo điều kiện cho phép, hạn chế tối đa việc 

tập trung để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc theo các hướng dẫn về phòng, 

chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tại địa phương để lựa chọn hình 

thức tổ chức an toàn, phù hợp nhất. Các đơn vị gửi thông tin kế hoạch tổ chức hiến 

máu của đơn vị về Ban TT EVN (qua email: anhnq@evn.com.vn) trước ngày 

30/11/2021 để phối hợp tổ chức truyền thông chung cho chương trình.  

+ Để thuận tiện trong việc đăng ký hiến máu cũng như theo dõi được chi tiết 

lịch sử các lần hiến máu, kết quả xét nghiệm và hành trình đơn vị máu của mình, 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-nhan-dien-Tuan-le-hong-EVN-lan-thu-VII-6-12-29532.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-nhan-dien-Tuan-le-hong-EVN-lan-thu-VII-6-12-29532.aspx
mailto:anhnq@evn.com.vn
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CBCNV có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng di động “HIẾN MÁU” như tại Phụ lục 

2 đính kèm.  

+ Trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc sự kiện và không muộn hơn 15/12/2021, 

các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Tập đoàn, nội dung bao gồm: công tác tổ chức 

chương trình, số lượng người tham gia hiến máu, công tác truyền thông, hình 

ảnh… Báo cáo gửi qua cổng thông tin EVNPortal tại đường link: 

https://portal.evn.com.vn/collection/donvi/SitePages/WorkflowItem_HistoryList.as

px?wid=1580.  

- Đoàn thanh niên EVN:  

+ Phối hợp triển khai thực hiện chương trình; vận động Đoàn viên thanh niên 

hưởng ứng tích cực sự kiện Lễ phát động và tham gia hiến máu vào sáng ngày 

07/12/2021 tại Cơ quan Tập đoàn, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà 

Nội. 

+ Vận động các cơ sở đoàn trực thuộc hưởng ứng hiến máu, làm hoạt động 

tuyên truyền hành lang trên cả nước.  

- Trung tâm Thông tin Điện lực:  

+ Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của EVN về 

chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII.  

+ Đưa bộ nhận diện, clip tuyên truyền của Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII lên 

trang tin điện tử của EVN. 

- Ban TT EVN:  

Làm đầu mối xây dựng và giám sát thực hiện chương trình Tuần lễ hồng EVN 

lần thứ VII, tổng hợp báo cáo lãnh đạo và tổ chức truyền thông tổng thể cho 

chương trình (Liên hệ: đ/c Nguyễn Quỳnh Anh – Chuyên viên Ban TT; ĐT: 

0983041995, e-mail: anhnq@evn.com.vn). 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐTV (để b/c); 

- TGĐ (để b/c); 

- Công đoàn ĐLVN (để p/h); 

- Đoàn Thanh niên EVN (để t/hiện); 

- Các Ban, VP (để t/hiện); 

- Viện Huyết học - Truyền máu Trung 

ương (để p/hợp); 

- Lưu: VT, TT. 

 

 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Quang Lâm 

 

 

 

 

https://portal.evn.com.vn/collection/donvi/SitePages/WorkflowItem_HistoryList.aspx?wid=1580
https://portal.evn.com.vn/collection/donvi/SitePages/WorkflowItem_HistoryList.aspx?wid=1580
mailto:anhnq@evn.com.vn
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN MÁU TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

 

1. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận trực tiếp tại Hà Nội 

và các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng 

Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Nam Định. Liên hệ: Ths.Huy: 

0979501382 

2. Trung tâm Truyền máu Hải Phòng: Tiếp nhận máu tại Hải Phòng, Liên 

hệ: BS Hoàng Hiền – PGĐ Trung tâm: 0904560768 

3. Trung tâm Truyền máu Nghệ An: Tiếp nhận máu tại Nghệ An. Liên hệ: 

Ths.Hoài Thu: 0916037966 

4. Trung tâm Truyền máu Huế: tiếp nhận máu tại Quảng Bình, Quảng Trị, 

Huế. Liên hệ:  CN.Thanh Hải: 0905563963  

5. Tại Đà Nẵng: liên hệ ông Đoàn Văn Hòa - Văn phòng Ban Chỉ đạo hiến 

máu TP: 0914061401 

6. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Chị Bích – Trung tâm Hiến máu nhân đạo 

TP HCM: 0937587299 

7. Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy: Tiếp nhận máu các tỉnh 

Đông Nam Bộ. Liên hệ: Chị Phi Nga: 0907979040 

8. Tại Cần Thơ: Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ: tiếp nhận 

máu các tỉnh Tây Nam Bộ. Liên hệ: BS Khôi - BV Huyết học - Truyền 

máu Cần Thơ: 0907000021 

9. Tại Đăk Lắk – Đăk Nông 

 - Anh Nguyễn Đức Phú – Hội CTĐ tỉnh Đăk Lăk: 0914303808 

 - Chị Trần Thị Thủy –  Hội CTĐ tỉnh Đăk Nông: 0915954748 

 - Anh Trường – TT Truyền máu Đăk Lăk : 0972336568  

10.  Ngoài ra, tại một số tỉnh khác, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ trực tiếp tổ 

chức tiếp nhận máu. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ hỗ trợ 

đơn vị liên lạc với đầu mối tiếp nhận máu tại các tỉnh khi cần thiết. 
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PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU QUA ỨNG DỤNG HIẾN MÁU 
 

 

 
 

 
Lưu ý: 

- Nếu bạn không/không muốn sử dụng dữ liệu di động (3G, 4G), sau khi hoàn tất đăng 

ký, chụp ảnh màn hình QR code của mình, sử dụng ảnh chụp này để in phiếu đăng ký. 

- Mang theo CMT/CCCD và thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế về 

phòng tránh COVID-19 khi đi hiến máu: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, 

giữ khoảng cách với người khác tối thiểu 1m. 
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