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Tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 ________________________________________ 

  

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 

27/02/2023) nhằm tôn vinh, khuyến khích những đóng góp và cống hiến của 

cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế thực hiện tốt 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;  y  an nhân dân 

huyện ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 

27/02/2023 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Ôn lại truyền thống 68 năm một chặng đường đã qua, từ đó khơi dậy 

niềm tin yêu và lòng tự hào của những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ 

hướng tới sự hài lòng của người dân, nhằm thực hiện tốt 12 điều y đức và Quy 

tắc ứng xử của ngành cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao 

động trong ngành Y tế thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Lương Y 

như từ mẫu”.  

- Giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc 

khơi dậy lòng yêu nghề, từ đó động viên mỗi cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong ngành y tế huyện, phát huy những giá trị cao đẹp của 

người Thầy thuốc trong thực thi nhiệm vụ thông qua các phong trào thi đua mà 

toàn ngành phát động năm 2023, để hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe của nhân dân.                        

 2. Yêu cầu 

Yêu cầu các đơn vị Y tế trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch này, 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam phải đảm bảo trang 

trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí, tuyệt đối không 

ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động l  kỷ niệm.  

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác Thông tin, tuyên truyền 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng ngày Thầy thuốc Việt 

nam 27/02 như: Treo các  ăng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở y tế, các tin bài trên 

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, các bản tin phát trên hệ thống truyền 

thanh huyện,  ã, thị tr n. 

 



2. Tổ chức gặp mặt/tọa đàm về truyền thống trưởng thành và phát 

triển của ngành y tế 

2.1. Tổ chức ở huyện 

- Thành phần: 

  Thường trực  uyện ủy, Thường trực  ội đồng, Lãnh đạo  y  an nhân 

dân, Thường trực   MTT  huyện; 

  Trưởng các phòng thuộc  y ban nhân dân huyện; 

+ Ban Giám đốc, Trưởng,  hó các khoa, ph ng Trung tâm Y tế huyện; 

 an giám đốc, Trưởng, Phó các khoa, phòng Bệnh viện đa khoa huyện; Trưởng 

Trạm y tế và các Bác sỹ tại Trạm y tế các  ã,  thị tr n; 

+ Chủ tịch Hội đông y huyện; 

- Thời gian:  ự kiến từ ngày 22 - 27/02/2023.  

-  ịa điểm:  ự kiến tại Nhà hàng Sông Hội. 

 2.2. Tổ chức tại các đơn vị 

- Trung tâm y tế,  ệnh viện đa khoa huyện và  y  an nhân dân các  ã, 

thị tr n tổ chức gặp mặt truyền thống 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.  

 - Các đơn vị, các  ã, thị tr n trên địa  àn huyện treo  ăng rôn, khẩu hiệu 

có nội dung chào mừng ngày truyền thống của ngành y. 

- Tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình 

huyện và hệ thống truyền thanh của các  ã, thị tr n về những thành tựu của 

ngành, đơn vị và các gương sáng điển hình tiêu  iểu trong công tác chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, giải  óng chuyền nam- nữ 

giao lưu nhân ngày truyền thống của ngành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Tham mưu  y  an nhân dân huyện  ế hoạch tổ chức các hoạt động  kỷ 

niệm ngày Thầy thuốc Việt nam 27/02/2023. 

-  hối hợp với ph ng Tài chính- ế hoạch dự tr  kinh phí tham mưu  y 

 an nhân dân huyện  ố trí  ảo đảm cho việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại 

huyện. 

- Ch  đạo và đôn đốc các đơn vị, các  ã thị tr n tổ chức triển khai nghiêm 

t c  ế hoạch và  áo cáo kết quả thực hiện cho  y  an nhân dân huyện. 

- Tham mưu  i y mời và các điều kiện đảm bảo tổ chức gặp mặt. 

2. Phòng Văn hoá-TT và Trung tâm VH-TT huyện 

- Tập trung đưa tin, phóng sự về các hoạt động của ngành y tế trên địa 

 àn nhằm nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc,  ảo vệ sức 

khoẻ nhân dân.  



 

 

3. Phòng Tài chính- Kế hoạch  

Thẩm định dự toán của ph ng Y tế để tham mưu cho   N  huyện  ố trí 

kinh phí đảm  ảo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm tại huyện. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Ch  đạo, hướng dẫn các Trạm y tế  ã, thị tr n tham mưu cho  y  an 

nhân dân  ã, thị tr n  ây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 

68 năm ngày truyền thống của ngành ( 27/2/1955 - 27/2/2023) tại cơ sở. 

 . Các c   ở y tế 

- T y vào điều kiện cụ thể của đơn vị để tổ chức gặp mặt và tổ chức 

thăm hỏi cán  ộ, công nhân viên chức của đơn vị, nh t là các gia đình có hoàn 

cảnh đặc  iệt khó khăn để khích lệ tinh thần.  

6. UBND các xã, thị trấn 

- Ch  đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm ngày Thầy 

thuốc Việt nam 27/02. 

- Ch  đạo Trạm y tế và các  an, ngành liên quan  ây dựng kế hoạch kỷ 

niệm ngày Truyền thống của ngành tại địa phương. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy 

thuốc Việt Nam ( 27/02/1955 - 27/02/2023), yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
-  ở Y tế; 

- TT. Huyện ủy, TT.   N  huyện; 

- Chủ tịch,  hó Chủ tịch   N  huyện; 

- VP UBND-   N  huyện; 

- Các phòng: Y tế, VH-TT, TC-KH; 

-  ệnh viện    huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- UBND và trạm Y tế các  ã, thị tr n; 

- Lưu: VT, YT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            KT. CHỦ TỊCH 

    PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Phạm Văn Th ng 
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