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V/v tổ chức các hoạt động nhân kỷ 
niệm 64 năm ngày "Thầy thuốc 

Việt Nam"  năm 2019 

 

                                   
       Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 
quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, 
ngành, địa phương. Theo đó, quy định tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống cấp 
tỉnh là năm tròn (năm tròn là năm có chữ số cuối cùng là “0”), như vậy năm 
2019, kỷ niệm kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 
27/02/2019), Sở Y tế không tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh.   

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 64 
năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019) như sau: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua, hội thảo, toạ đàm và các 
hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày truyền thống. Không tổ chức lễ kỷ niệm;  

2. Kết hợp tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương và hình 
thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của cơ quan, đơn vị;  

3. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo 
khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị;  

4. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị từ ngày 20/02/2019 
đến hết ngày 03/3/2019 với nội dung "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 
64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 – 27/02/2019)". 

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động  
trên tinh thần trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 
về Sở Y tế (qua Văn phòng) trước ngày 10/3/2019./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                                      
- Các Phó Giám đốc;  
- Công đoàn ngành; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP (HVT). 
 
 

 

GIÁM ĐỐC  
 
 
 

 
Nguyễn Thế Toàn 
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