
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /SYT-TCCB 

V/v hoạt động truyền thông và 

thi đua khen thưởng hướng tới 

kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy 

thuốc Việt Nam 

Lai Châu, ngày       tháng 02  năm 2021 

 

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 961/BYT-TT-KT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về 

hoạt động truyên thông và thi đua khen thưởng hướng tới 66 năm Ngày Thầy 

thuốc Việt Nam. 

Ngày 30/12/2020, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-SYT về tổ 

chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc 

Việt Nam (27/02/1955-27/02/2021). Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh 

đang diễn ra rất phức tạp, Ngành Y tế đang tập trung cao độ nguồn lực để ngăn 

chặn và đẩy lùi dịch bệnh do COVID-19. Trước tình hình đó, Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị trong ngành thực hiện nội dung công việc sau:  

1. 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. Căn cứ vào tình 

hình dịch bệnh tại địa phương, các đơn vị cần đảm bảo thực hiện quy định 

phòng, chống dịch COVID-19 nếu tổ chức các hoạt động tôn vinh và biểu 

dương các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu 

tú và các phần thưởng cao quý khác. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc 

Việt Nam, phát hiện và biểu dương khen thưởng kịp thời những tấm gương vì 

sức khỏe người bệnh, đặc biệt là trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19.  

3. Triển khai các hoạt động truyền thông trọng điểm theo kế hoạch, đặc 

biệt là các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó, cập nhật 

thông tin, xây dựng tin, bài, áp phích, phóng sự, in ấn tài liệu truyền thông đăng 

tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế, bản tin y tế, các cơ quan Báo đài, 

đẩy mạnh truyền thông mạng xã hội (Facebook, Zalo) và hệ thống thông tin y tế 

do đơn vị quản lý… 

Các đơn vị truy cập lấy tài liệu truyền thông do Bộ Y tế sản xuất tại 

đường link: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=v0iugZ  

Nhận được văn bản này, đề nghị các Thủ trưởng các đơn vị trong ngành 

triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Công đoàn Ngành y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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