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GIỌT MÁU TÌNH THƯƠNG – ĐẠI DƯƠNG TÌNH NGƯỜI 

Đúng ngày 10 tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Thủ đô, mặc 

dù trời mưa rất to do ảnh hưởng của cơn bão số 7 nhưng tất cả các thành viên tình 

nguyện của trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông vẫn có mặt đúng giờ quy định tại 

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông để tham gia chương trình Hiến máu tình 

nguyện năm 2021 

Nhanh nhẹn và khẩn trương, các thành viên của nhà trường vừa thưc hiện đủ các 

bước trong quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa làm các thủ tục để tham gia 

hiến máu tình nguyện. Rất vui vẻ và hồ hởi, đồng chí Đào Thị Luyến – Bí thư Đoàn 

TNCS chia sẻ: không vì điều kiện thời tiết mà các thành viên tình nguyện của nhà 

trường đến trễ giờ đã đăng ký với Ban tổ chức. Chúng tôi đã sắp xếp phương tiện để 

các anh chị em có mặt đúng giờ mà lại không ảnh hưởng đến sức khỏe để có thể đủ điều 

kiện hiến máu. Cũng tâm trạng đó, đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh lần thứ hai tham 

gia chương trình với cương vị Ủy viên BCHCĐ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ cũng tâm sự: 

trời mưa to thế này càng khẳng định thêm tinh thần tình nguyện, ngọn lửa nhân ái trong 

trái tim mỗi người. Chúng tôi có mặt tại đây để góp những giọt máu tình thương vào đại 

dương tình người. Hi vọng rằng nhiều người bệnh sẽ qua được cơn nguy kịch, trở về với 

cuộc sống đời thường.  

Không trực tiếp tham gia cùng các tình nguyện viên vì vừa cùng người thân hiến 

máu tại Bệnh viện huyết học truyền máu trong những ngày thành phố Hà Nội thưc hiện 

giãn cách theo Chỉ thị 16, nhưng đồng chí Đào Ngọc Sỹ - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng 

nhà trường vẫn gọi điện động viên nghĩa cử cao đẹp của cả đoàn. Trước tinh thần của 

giáo viên, nhân viên và sự quan tâm động viên của nhà trường, đồng chí Bùi Thị Thu 

Trang – Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên quận Hà Đông, đơn vị tổ chức chương trình 

cũng trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Mai Thu – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công 

đoàn nhà trường, đang xếp hàng chờ bác sĩ khám sàng lọc điều kiện hiến máu: thật phấn 

khởi khi chương trình không chỉ được đón nhận những dòng máu tình nguyện của các 

đồng chí là đoàn viên thanh niên mà còn của nhiều giáo viên, nhân viên đã hết tuổi 

đoàn và đặc biệt là sự quan tâm, có mặt đăng ký tham gia của các đồng chí là lãnh đạo 

nhà trường. Đây là điều vô cùng ý nghĩa, góp phần khẳng định sự thành công của 

chương trình. 

Xếp hàng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, lần lượt các thành viên của trường 

THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông được góp dòng máu nghĩa tình của mình cho ngân 

hàng máu của bệnh viện Huyết học truyền máu. Những giọt hồng trong ngày hội này sẽ 

mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những con người không may mắn, để cuộc đời mãi 

đẹp tươi và ấm tình người. Đó chính là sự hiện hữu của những tấm lòng nhân ái, những 

hành động trách nhiệm của các công dân Thủ đô giữa những ngày thu Hà Nội. 
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