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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động Lễ kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam  

( 27/02/1955 - 27/02/2022 ) 
 

Thực hiện kế hoạch số 196/KH-UBND của UBND huyện Kỳ Anh ngày 21 

tháng 02 năm 2022 về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc 

Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022). Để Chào mừng và ôn lại những thời kỳ lịch sử 

của ngành y tế xã nhà và ngành y tế Việt Nam qua các giai đoạn phát triển, phát huy 

những kết quả đã đạt được, xã Kỳ Phong tổ chức phát động phong trào, thi đua lập 

nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần và chào mừng kỷ niệm 67 năm 

ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022). Ủy ban Nhân dân xã Kỳ 

Phong xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày lễ truyền thống với các nội dung 

sau đây. 

I. Nội dung hoạt động: 

1. Công tác tuyên truyền. 

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt 

Nam cho cán bộ và nhân dân hiểu được truyền thống vẻ vang của ngành Y tế, sự tôn 

vinh của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với thầy thuốc; từ đó nâng cao ý thức 

trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng bệnh, 

hưởng ứng các chương trình mục tiêu y tế, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, động viên, chia sẻ với người thầy thuốc 

và người bệnh, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 

xây dựng cơ sở vật chất, củng cố mạng lưới y tế cơ sở… nhằm tạo sự đồng thuận và 

hưởng ứng tham gia của cộng đồng đối với công tác y tế, gắn với chương trình mục 

tiêu quốc gia Y tế và triển khai thực hiện tốt các phong trào xây dựng cơ sở Y tế 

Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn. 

2. Tổ chức hoạt động. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang 

của ngành y tế xã nhà, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày 

Thầy thuốc Việt Nam. 

- Thắp hương cho 03 đồng chí trưởng trạm quá cố. Bác Tình, Bác Ánh, bác 

Huỳnh (Đ/c Nguyễn Đình Chiến, Đồng chí Phạm Văn Nga, Đ/c Lưu Văn Nhiệm) 

- Treo khẩu hiệu tại trạm Y tế xã. Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ 

niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02. 

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên 

địa bàn nên địa phương không tổ chức lễ Mitin kỷ niệm, chỉ tổ chức gặp gỡ nội bộ 

nhân ngày truyền thống ngành y tế 27/02/2022. 

- Thời gian một buổi bắt đầu từ 15h30 ngày 27/02/2022. 

 



II. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban văn hóa xã. Treo băng rôn khẩu hiệu tại trạm Y tế, nội dung Thi đua 

lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955-27/02/2022)      

2. Trạm Y tế xã. Triển khai thực hiện công tác truyền thông, hoạt động 

chuyên môn, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt 

Nam. 

3. Kinh phí.  

- Ủy ban Nhân dân xã trích nguồn kinh phí hoạt động Y tế năm 2022 và các 

nguồn thu hợp pháp khác. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 

27/2/2022. Trưởng ban VH xã, trưởng trạm Y tế xã chủ động triển khai thực hiện 

các hoạt động hiệu quả thiết thực./. 
 

    Nơi nhận:                                                           
    - Trung tâm Y tế huyện; (b/cáo)                                                                                             

    - UBND xã;                                                                                                     

    - Lưu: VPUBND, Trạm YT; 
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