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Chiều ngày 19-10-2015, Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế phối hợp cùng Công đoàn Cơ sở
Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tổ chức buổi sinh hoạt kỉ niệm 85 năm ngày Phụ nữ Việt
Nam (20/10/1930 - 20/10-2015) và tổ chức trò chơi có thưởng giữa các tổ công đoàn.

  

Về dự buổi sinh hoạt kỉ niệm có Đ/c Phạm Hồng Yên - Bí thư đảng ủy - Giám Đốc Trung tâm,
Đ/c Nguyễn Trị - PGĐ Trung tâm, Đ/c Nguyễn Văn Lương - PGD, Chủ tịch công đoàn cơ sở
cùng các trưởng khoa phòng, Trưởng trạm Y tế và chị em phụ nữ trong toàn đơn vị.

  

  

  

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Hồng Yên - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã
có ý kiến chỉ đạo, chúc mừng các chị em phụ nữ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10. Đồng chí
cũng mong muốn đội ngũ nữ cán bộ, công chức Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tiếp tục phát
huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm
việc nhà".
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Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng do Chi đoàn thanh niên thực hiện.
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  Đại diện Ban nữ công Công đoàn cơ sở lên ôn lại truyền thống ngày Phụ Nữ Việt Nam. Tiếp saulà phần tổ chức trò chơi có thưởng. Với game show "Đuổi hình bắt chữ" đã được cải biên, nhữnghình ảnh dự đoán độc đáo, đậm chất hài hước đã làm cho không khí buổi sinh hoạt càng thêmhào hứng và vui nhộn. Các chị em phụ nữ thật sự phấn khởi, thoải mái vui chơi sau những ngàylàm việc tận tình, vất vả với vai trò những người làm công tác y tế.
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