
2. HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO – MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP 

Tiếp nối và phát huy truyền thống tương thân tương ái và với phương châm “một giọt 
máu cho đi một mảnh đời ở lại”. Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên phối hợp với Câu lạc 
bộ Hiến máu tình nguyện tổ chức tổ buổi hiến máu tình nguyện vào sáng ngày 
21/3/2018 thu được 164 đơn vị máu. 

 

Hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động thường niên tại Đại học Cần Thơ và 
thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Buổi hiến máu do Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên 
và CLB Hiến máu tình nguyện phối hợp tổ chức cũng đã diễn ra trong không khí phấn 
khởi, hồ hởi của Cán Bộ và sinh viên trường Đại học Cần Thơ.  

 

Đoàn viên, thanh niên nhận phiếu điền thông tin 

Mặc dù thời gian ngắn nhưng bầu không khí buổi hiến máu vô cùng sôi nổi cũng như 
các bạn tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên đầy nhiệt tình. Điều đó cho thấy, tuổi 
trẻ khoa Khoa học Tự nhiên nói riêng, tuổi trẻ trường Đại học Cần Thơ nói chung 



luôn phát huy tinh thần nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ trong các hoạt động tình 
nguyện, nhất là những việc làm mang lại lợi ích cho mọi người, cho cộng đồng.  

 

Khám sức khỏe trước khi hiến máu 

Một số hình ảnh của buổi Hiến máu tình nguyện: 

 



 

Buổi hiến máu tình nguyện đã diễn ra thành công tốt đẹp. Số đơn vị máu tiếp nhận 
được đã phần nào đáp ứng nhu cầu máu để truyền cho bệnh nhân trên diện rộng của 
Trung tâm Huyết học – Truyền máu. Hi vọng rằng tuổi trẻ khoa Khoa học Tự nhiên 
nói riêng, tuổi trẻ trường Đại học Cần Thơ nói chung sẽ tiếp tục phát huy nghĩa cử cao 
đẹp này, với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. 

 

 

  


