
BỘ Y TẾ 
_________ 

 

Số:         /BYT-TT-KT 
V/v Bộ trưởng gửi Lời hiệu triệu 

phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày     tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; 

- Y tế các Bộ/ngành 

(sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

                      

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức 

tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch với nhiều biến chủng vi rút lây nhiễm nhanh và 

mạnh hơn; toàn ngành Y tế đang ra sức cùng cả nước phòng, chống dịch. 

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 

trưởng Bộ Y tế  thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế gửi Lời hiệu triệu tới toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế trong cả nước cùng 

đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.  

Bộ Y tế trân trọng gửi toàn văn Lời hiệu triệu của Bộ trưởng tới các đơn 

vị để biết. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TT-KT.                                                                                             

  

TL. BỘ TRƯỞNG 

 VỤ TRƯỞNG VỤ TRUYỀN THÔNG  

VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đình Anh 
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