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Kính gửi: Các Khoa, phòng trực thuộc bệnh viện. 

 Thực hiện Công văn số 2961/SYT-TTr ngày 13 tháng 12 năm 2021 của 

Sở Y tế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam 15 tháng 3 trên địa bàn tỉnh năm 2022.  

 Nhằm hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam năm 2022. 

Bệnh viện Y Dược cổ truyền triển khai nội dung sau: 

 1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động  

về mục đích, ý nghĩa của Ngày Quyền của tiêu dùng Việt Nam và các nội dung 

về chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

 2. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dung Việt Nam qua các hình thức: 

 - Lồng ghép đưa vào các chương trình, hoạt động của cơ quan, đơn vị 

tuyên truyền trên Hệ thống văn bản và điều hành VNPT-iOFFICE v4.0, trang 

cổng web của bệnh viện… 

 - Tổ chức chạy bảng led chạy chữ điện tử trước cửa khoa Khám bệnh đa 

khoa với nội dung:” Tích cực hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam – 15 tháng 3”. 

 3. Tổ chức tổ chức tuyền truyền: Trong tháng 3 năm 2022 

 4. Tại đơn vị: Giao cho phòng Quản lý chất lượng triển khai hoạt động 

tuyên truyền như nội dung trên. 

 (Gửi kèm theo văn bản này Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 

26/11/2021 của UBND tỉnh) 

 Yêu cầu các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

                                       GIÁM ĐỐC  

 

 

  

                

                                                                                              Cầm Thị Hương    

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Đăng lên website bệnh viện 

- Lưu: VT, QLCL. 
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