
MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP VỀ HIẾN MÁU THƯỜNG DÙNG 

Trong thời gian qua, với sự quan tâm của toàn xã hội, hoạt động hiến máu 

tình nguyện ở nước ta đã có nhiều bước phát triển. Năm 2021, cả nước đã tiếp 

nhận được trên 1,4 triệu đơn vị máu, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt gần 

1,5%. Mặc dù hoạt động hiến máu tình nguyện đã có những bước phát triển 

mạnh mẽ nhưng nguồn máu tiếp nhận được hiện nay mới chỉ đáp ứng được 

khoảng 75% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh; tình trạng 

thiếu máu còn xảy ra ở một số thời điểm như dịp Tết, dịp hè hay khi dịch 

COVID-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng ở một số địa phương. 

Một số thông điệp về hiến máu: 

 Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp   

 Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên 

 Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ 

 Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống 

 Hiến máu hôm nay - Sức khỏe ngày mai 

 Mỗi giọt máu - Một tấm lòng 

 Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại 

 Hiến máu cứu người – Giữ nhịp đập trái tim 

 Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng 

 Giọt máu - Kho báu tình người 

 Kết nối trái tim - Kết nối sự sống 

 Máu có thể chờ người bệnh - Người bệnh không thể chờ máu 

 Máu cứu người có ngay trong chính trái tim của mỗi chúng ta 

 Nhân ái tặng máu đào - Ngọt ngào trao sự sống 

 Nối vòng tay tình nguyện - Hiến giọt máu yêu thương 

 Hiến máu thường xuyên vì một thế giới khoẻ mạnh hơn 

 Hiến máu an toàn – Đừng ngại Covid 

 


