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Kính gửi: Quý đồng nghiệp, 

                 Các cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên y tế thân mến! 

 

Những ngày hương sắc mùa xuân dần tỏa khắp đất trời, len trong từng 

chồi cây ngọn cỏ là sự nẩy mầm nẩy lộc, là niềm hân hoan vui mừng của muôn 

người, muôn nhà. Trong những ngày này, theo lẽ thường chúng ta tạm quên đi 

bộn bề công ăn việc làm để về với mái ấm gia đình; để đoàn viên, sum họp bên 

ông bà, cha mẹ và người thân; để dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp mừng 

năm mới. 

Vậy mà, cũng tại thời điểm này, nhiều cán bộ, nhân viên, tình nguyện 

viên y tế vẫn còn đang tất bật, miệt mài ngày đêm trên mọi nẻo từ cộng đồng, 

tuyến cơ sở đến các bệnh viện, đơn vị y tế để thực hiện nhiệm vụ y tế và phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. Các anh, chị, em đang phải tạm gác lại cái lo toan 

đời thường, thậm chí tạm xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ chung vì mục đích 

lớn của ngành y tế - đó là bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần mang lại sự bình 

yên cho thành phố Đà Nẵng thân yêu. 

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và kéo dài, vẫn không 

ngừng tạo ra thách thức lớn với sức người, lòng người. Nhưng với sự đoàn kết, 

đồng lòng cùng sự nỗ lực, quyết tâm vì mục tiêu cao cả của nghề y, chúng ta tin 

rằng sẽ chiến thắng dịch bệnh và sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình 

thường mới.  

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo ngành y tế thành 

phố Đà Nẵng xin gửi đến các chiến sĩ áo trắng sự tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân 

thành vì tấm lòng tận tụy, trái tim yêu nghề và những hy sinh thầm lặng. Kính 

chúc quý đồng nghiệp, đội ngũ cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên y tế và gia 

đình các anh, chị, em một năm mới dồi dào sức khỏe, an toàn trước dịch bệnh và 

vững tin, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

kiểm soát dịch bệnh và tổ chức hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân. 

Trân trọng./. 

 
 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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