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Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 68/SKĐS ngày 28/02/2019  của Báo Sức 
khoẻ & Đời sống thuộc Bộ Y tế về việc Phối hợp thực hiện cuốn sách “Ngành 
Y tế Việt Nam: 65 năm một chặng đường”. Theo đó, Báo Sức khỏe & Đời 
sống - Bộ Y tế phối hợp với Công ty CP Phát triển Dịch vụ Báo chi - Truyền 
hình Việt Nam xuất bản cuốn sách: “Ngành Y tế Việt Nam: 65 năm một chặng 
đường” hướng tới kỷ niệm 65 năm ngành Y tế Việt Nam, nhằm cung cấp những 
thông tin mới nhất, toàn diện nhất về hệ thống ngành y tế cũng như tổng kết 
đánh giá những thành tựu của ngành đã đạt được trong hơn 6 thập kỷ qua. Đồng 
thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, định hướng 
phát triển của ngành trong thời kỳ mới. 

Để tạo điều kiện cho Báo Sức khỏe & Đời sống hoàn thành cuốn sách. Sở 
Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp 
thông tin, số liệu, hình ảnh cho phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống phục vụ 
xây dựng và xuất bản cuốn sách “Ngành Y tế Việt Nam: 65 năm một chặng 
đường” .  

Trong quá trình phối hợp thực hiện, Báo Sức khỏe & Đời sống sẽ chủ 
động cử Phóng viên liên hệ với các đơn vị  

Sở Y tế đề nghị đơn vị trực thuộc quan tâm, phối hợp triển khai thực 
hiện./. 

(Công văn số 68/SKĐS và đề cương nội dung cuốn sách được gửi kèm 
theo qua eOffice) 
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- Giám đốc Sở Y tế;  
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