
   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

                    SỞ Y TẾ 

  Số:          /SYT-TCCB 
Về việc không tổ chức Lễ kỷ niệm 

nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/2022). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-

27/02/2022), Sở Y tế Quảng Bình xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, 

ngành, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay, 

Ngành Y tế đã và đang tập trung dồn toàn nguồn lực để ngăn chặn và đẩy lùi 

dịch Covid-19. Trước tình hình đó, Sở Y tế kính thông báo không tổ chức Lễ Kỷ 

niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022) không Tọa 

đàm, tiếp khách, nhận hoa chúc mừng, không tổ chức sự kiện chào mừng, các 

hoạt động hội nghị, hội thảo tập trung đông người nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy 

thuốc Việt Nam. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị căn cứ vào tình hình dịch bệnh để có các 

hình thức động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc 

biệt biểu dương khen thưởng kịp thời những tấm gương vì sức khỏe người bệnh, 

những cá nhân xuất sắc trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổ 

chức thực hiện cần phù hợp với diễn biến dịch bệnh và tuân thủ các chỉ đạo của 

Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân… đảm bảo đúng quy 

định trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Y tế Quảng Bình kính thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương để cùng phối hợp thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT-TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thanh Bình 
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