
 
Thư ngỏ của Giám đốc 
 

Kính gửi toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM.  

Ngay trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, khi mà bắt đầu vào mùa dịch Covid-19, toàn 

thể cán bộ nhân viên bệnh viện đã bắt tay vào cùng cả nước, toàn ngành Y phòng chống đẩy lùi 

dịch bệnh. Cho tới thời điểm này trên toàn thế giới đã có trên 1 triệu người nhiễm Covid-19, trên 

54000 người tử vong và tổn thất đối với xã hội là vô cùng lớn. Riêng Việt Nam đã có 237 ca nhiễm 

nhưng không có ca nào tử vong và 85 ca bình phục, chúng ta có được kết quả đáng tự hào như hiện 

nay là do toàn Đảng toàn dân đã đoàn kết nỗ lực chung tay với đường lối chỉ đạo phòng chống dịch 

đúng đắn của Đảng, nhà nước và chính phủ ta.  

Giai đoạn hiện nay là “15 ngày cách ly toàn xã hội” để phòng chống đại dịch, đây là giai đoan 

quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh. Tôi biết đây là thời gian khó khăn cho toàn thể cán bộ, nhân viên 

Bệnh viện. Trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp toàn cầu và công tác phòng chống dịch triệt 

để dẫn tới nhiều xáo trộn trong công việc, con cái nghỉ học phải ở nhà cần người chăm sóc, nhiều 

gia đình gặp khó khăn vì nghỉ việc…, điều này khiến mọi người không khỏi lo lắng cho bản thân, 

cho gia đình, cho bệnh viện, cho xã hội. Những ngày này đây, khi mà xã hội yêu cầu ở nhà thì 

ngành Y tế chúng ta vẫn phải đi làm, vì bệnh nhân cần chúng ta, chúng ta vẫn phải vừa đảm bảo 

chuyên môn vừa thực hiện công tác phòng chống dịch trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm và 

phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, cho thân nhân, cho người nhà chúng ta và cho bản thân chúng 

ta. Thật là cảm động, có một số nhân viên bệnh viện đã gửi tin nhắn bày tỏ sự lo lắng và cảm thông 

với Ban Giám đốc Bệnh viện. Thời gian qua, tôi cảm nhận được Bệnh viện chúng ta đoàn kết hơn, 

gắn bó hơn, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công để tất cả chúng ta 

được an toàn nhất, không bị nhiễm bởi virus Corona đáng sợ này.  

Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện, tôi gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể nhân viên 

Bệnh viện đã sát cánh chung tay cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bệnh viện, cùng Ban Giám 

đốc trong thời khắc khó khăn này, tất cả mọi người đã cùng cam kết hưởng ứng phong trào “Hãy 

chung tay quyết tâm phòng chống Corona!”. Cảm ơn các bạn đã có nhiều hoạt động để khích lệ tinh 

thần vượt qua mùa chống dịch như điệu nhảy Ghen Co Vy của ban văn nghệ Bệnh viện, đoạn phim 

hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang của khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, hướng dẫn súc họng của 

khoa Nhi Tổng Hợp, sản xuất mặt nạ phòng chống dịch của phòng Điều Dưỡng, vận động “stay 

home” của nhân viên Bệnh viện… Phải kể đến là sự nỗ lực của các phòng chức năng đã không quản 

ngại giờ giấc triển khai kịp thời các chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế và đặc biệt cám ơn đội ngũ các bác 

sĩ, nhân viên Bệnh viện trên tuyến đầu phòng chống dịch là bộ phận khám sàng lọc, đã dũng cảm 

xông pha. Qua các bạn tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới gia đình và người thân của các bạn vì đã tiếp 

sức và hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta yên tâm công tác. Chúng ta sẽ “không bỏ lại ai phía sau”, 

Ban Giám đốc, công đoàn Bệnh viện sẽ có chính sách phù hợp nhất cho cán bộ, nhân viên Bệnh 

viện.               

Diễn biến đại dịch Covid-19 sẽ còn phức tạp và còn nhiều khó khăn thách thức cho ngành Y 

tế. “Mỗi cán bộ ngành Y hãy là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch”. Tôi mong 

rằng chúng ta hãy phát huy tình đoàn kết, tương thân tương ái, tính kỷ luật, nỗ lực cao nhất làm tốt 

công việc của mình và tuân thủ chặt chẽ mọi quy định phòng, chống dịch bệnh, cùng đồng lòng 

chung tay trong thời khắc quyết định này để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch. Với truyền thống đầy tự 

hào của dân tộc Việt Nam đã chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược mạnh nhất thế giới, thì tôi tin 

tưởng rằng với sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân chúng ta sẽ chiến thắng kẻ thù Corona này!  

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM của chúng ta được mệnh danh là “Bệnh Viện Của Nụ 

Cười”, tôi mong rằng dù khó khăn nhưng chúng ta vẫn giữ được nụ cười và nụ cười này chắc chắn 

sẽ được nhân lên gấp nhiều lần khi đại dịch được đẩy lùi. 

Kính chúc tất cả anh chị em đồng nghiệp cùng gia đình vui khỏe, an lành qua mùa dịch!  
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