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Hơn 500 sinh viên tham gia hiến máu 

 

Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế những người tình nguyện 05/12, sáng ngày 04/11/2010, tại 184 Nguyễn Văn Linh, 

Đà Nẵng, ĐoànThanh Niên trường Đại học Duy Tân phối hợp với Hội Liên Hiệp Thanh Niên thành phố Đà Nẵng tổ 

chức hiến máu nhân đạo lần thứ 3 năm 2010. 

Với th ng điệp “    v n  t   t n  n u  n -       t m u yêu t ươn ”, hàng trăm sinh viên đã vượt qua sợ hãi và tích 

cực hưởng ứng chương trình. Tiết trời se lạnh và những cơn mưa phùn kh ng làm giảm đi bầu nhiệt huyết của các 

bạn sinh viên hướng đến cộng đồng. Cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, bạn Phạm Mai Anh, sinh viên Khoa Ngoại 

Ngữ cho biết: “Đâ  là lần đầu t ên em t  m       ến m u n ân đạo nên lúc đầu cũn   ơ  sợ, n ưn  t ấ  c c bạn 

 ăn      t  m     đôn  qu  và k   n  e c c  n  c ị tư vấn xon  t   em cảm t ấ  đâ  là một  àn  độn  c o cả và 

  úp íc  rất n  ều c o cộn  đồn  nên em đã qu ết địn  t  m    . Và bâ    ờ em cảm t ấ  rất vu ”  

  

  

Đôn  đảo c c bạn  V t  m       ến m u  

Sau hơn 3 giờ làm việc Ban Tổ Chức thu gom được hơn 200 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn. Đây là nghĩa cử 

cao đẹp của những người tình nguyện, điều này đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân, nhiều người cần máu sẽ được 

tiếp thêm sự sống. 

Cùng với các hoạt động xã hội như “Thanh niên xung kích làm sạch đường phố”, “cứu trợ đồng bào lũ lụt” …, c ng 

tác hiến máu nhân đạo đến nay đã trở thành hoạt động mang tính truyền thống của sinh viên ĐH Duy Tân. Đây cũng 

là dịp để những sinh viên Duy Tân thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt tình mang đến cho cộng đồng niềm vui và 

hạnh phúc, mang đến cho người bệnh những giọt máu để được hồi sinh thông qua nghĩa cử, hành động cụ thể là hiến 

máu và vận động người khác cùng hiến máu tình nguyện. 

(Tru ền T ôn ) 

  

Tham khảo từ các Website khác :  
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http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201045/20101104230603.aspx 
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