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Số:         /SYT-TCCB 

V/v phối hợp truyền thông 

 Giải báo chí toàn quốc 

 “Vì sức khỏe nhân dân” 

Đồng Tháp, ngày      tháng 03 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế; 

- Bệnh viện Quân dân Y; 

- Các Bệnh viện tư nhân. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1291/BYT-TT-KT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ Y tế về việc phối hợp truyền thông Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân 

dân”. 

Nhằm kịp thời phát hiện các tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để giới thiệu, quảng bá đến đông đảo 

người dân và dư luận xã hội, qua đó góp phần tôn vinh những nỗ lực của toàn 

ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, 

nâng cao vị thế của ngành y tế. 

Để tiếp tục tăng cường quảng bá về Giải báo chí, Sở Y tế đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa và thể lệ Giải báo chí, qua đó để 

động viên và kêu gọi các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có các 

tác phẩm báo chí xuất sắc viết về ngành y tế đăng tải trên các phương tiện tham 

gia dự thi Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm phối hợp truyền thông./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Công đoàn Ngành Y tế; 

- Đoàn cơ sở Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 
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