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Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm Bính Thân, ngày
15/02/2016 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Thân), tại hội trường Trung tâm Y tế, ban
lãnh đạo đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể CBCNV trong toàn đơn vị. 

  

      

  

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, BSCKII Phạm Hồng Yên – Giám đốc Trung tâm gửi tới toàn thể
CBCNV cùng gia đình lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng,
thành công.

  

  

  

  

Buổi Gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, chân tình. Sau lời phát biểu chúc tết đầu xuân,
toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên đơn vị đã cùng nâng ly rượu vang và cùng chúc
mừng năm mới.
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Buổi họp mặt đầu năm được đơn vị tổ chức thường niên trước khi mọi người chuẩn bị bước vào
tuần làm việc đầu tiên của năm mới. Đây cũng là dịp mọi người gửi cho nhau những lời chúc tốt
đẹp nhất. Niềm vui đầu năm mới đều thể hiện trên gương mặt rạng ngời, lạc quan và sẵn sàng
bước vào công việc một cách tự tin, chủ động và hiệu quả.

  

Tin rằng với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó ngay từ những ngày đầu Xuân mới, Trung tâm
Y tế thành phố Tam Kỳ sẽ giành được thật nhiều thắng lợi trong năm 2016.
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