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Chiều ngày 26-2-2016, Trung tâm y tế Thành phố Tam Kỳ đã tổ chức buổi gặp mặt kỉ niệm 61
năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2016). Về dự buổi gặp mặt có đồng chí Văn
Anh Tuấn - Chủ tịch UBND Thành phố Tam Kỳ; Ths.BS Nguyễn Thị Liên đại diện lãnh đạo Sở
Y tế Quảng Nam đến dự.

  

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khi đầm ấm, vui vẻ. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào
mừng đến từ Chi đoàn Thanh Niên Trung tâm Y tế.

  

      

  

BSCKI. Nguyễn Trị đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế lên đọc thư của Bác Hồ gửi cho cán bộ
ngành y tế.

  

  

Tiếp đến là phần đọc quyết định và trao tặng bằng khen, giấy khen các cấp cho các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại đơn vị trong năm 2015.

 1 / 3



Gặp mặt kỉ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02-1955   -    27-2-2016

Viết bởi Biên tập viên
Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 00:00 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 08:37
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Về dự với buổi gặp mặt, đồng chí Văn An Tuấn - Chủ tịch UBND Thành phố đã có ý kiến chỉ
đạo sâu sắc dành cho tập thể lãnh đạo, CBCNV Trung tâm y tế. Đồng chí gửi lời chúc chân tình
đến tập thể lãnh đạo, CBNV đơn vị, luôn phấn đấu nổ lực trong mọi công tác, mong muốn
Trung tâm y tế luôn là điểm đến đáng tin cậy của mọi người dân.

  

  

BSCKII Phạm Hồng Yên - Giám đốc Trung tâm y tế ghi nhận sự chỉ đạo tận tình, sâu sắc của
lãnh đạo Thành phố. Tập thể cán bộ Trung tâm y tế luôn ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm
vụ, tiến tới sự hài lòng của người bệnh và là chỗ đến khám chữa bệnh đáng tin cậy của người
dân Thành phố Tam Kỳ và các vùng lân cận.

  

Tác giả bài viết: HanLi
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