
 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố 

 

Hưởng ứng “Ngày vệ sinh tay toàn cầu 5/5 - World Hand Hygiene Day” 

do Tổ chức y tế Thế giới (WHO) phát động, Bộ Y tế tổ chức chương trình Truyền 

thông “Vì một Việt Nam sạch khuẩn từ đôi bàn tay” góp phần tiếp tục đẩy 

mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Chương trình được thực hiện với mục đích hưởng ứng và kêu gọi nhân viên 

y tế tăng cường thực hiện vệ sinh tay, đảm bảo an toàn chăm sóc người bệnh. Qua 

đó, hỗ trợ phòng ngừa các nhiễm khuẩn có thể gặp phải tại các cơ sở y tế trong 

quá trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân; nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng 

của việc vệ sinh tay mang lại hiệu quả tốt đối với vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng. 

Bộ Y tế phối hợp cùng Công ty cổ phần Hợp tác và Phát triển truyền thông 

NBN (NBN Media) tổ chức cuộc thi tuyên truyền “Vì một Việt Nam sạch khuẩn 

từ đôi tay” dành cho đối tượng tập thể và cán bộ y tế với thông điệp truyền thông 

“Chúng tôi đã rửa tay vì bạn, bạn hãy rửa tay vì cộng đồng”. Cuộc thi được 

tổ chức trên các phương tiện xã hội từ ngày 05-30/5/2021 (Thể lệ cuộc thi và cơ 

cấu giải thưởng đính kèm theo công văn). 

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, phát động 

triển khai và hưởng ứng Cuộc thi trên tới các cơ sở y tế trực thuộc, đồng thời tạo 

điều kiện hỗ trợ đơn vị thực hiện đảm bảo đúng nội dung chuyên môn theo quy 

định. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Lê Ngọc Nga (NBN Media), SĐT: 

0903450191; Bà Hoàng Thị Khánh Phương (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen 

thưởng - Bộ Y tế), SĐT: 0982330045. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

  - Lưu: VT, TT-KT.  

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TRUYỀN THÔNG 

VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Anh 
  

BỘ Y TẾ 
____________________ 

 

Số:          /BYT-TT-KT 
V/v triển khai hưởng ứng Chương 

trình Truyền thông “Vì một Việt 

Nam sạch khuẩn từ đôi tay” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày         tháng 5 năm 2021 

 



THỂ LỆ VÀ CƠ CẤU CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN  

“VÌ MỘT VIỆT NAM SẠCH KHUẨN TỪ ĐÔI TAY” 

(Kèm theo công văn số           /BYT-TT-KT ngày       tháng 5 năm 2021) 
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