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Chiều 12-2 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu), ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Tam Kỳ đã đến thăm và chúc Tết đơn vị.

  

      

  

Ông Trần Nam Hưng đã đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ
trong việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Ông Trần Nam Hưng đã thay mặt lãnh đạo thành
phố chúc sức khoẻ tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ,
đồng thời chúc Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo phục
vụ cho người dân tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đem đến sự hài lòng cho người
bệnh, tạo điểm đến tinh cậy cho người dân đến khám bệnh. 
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Lãnh đạo đơn vị cũng đã cam kết sẽ triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng
phục vụ khám chữa bệnh, đem lại sự hài lòng cho người dân trên địa bàn thành phố và các
vùng lân cận.
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Tác giả: HanLi
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