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Số:        /TTYT 
V/v hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới 

năm 2022  

         
 

 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày    tháng 3 năm 2022 

       

Kính gửi:    

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

      

Thực hiện Công văn số 849/SYT-NVY ngày 04 tháng 3năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2022.  

Để hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2022 diễn ra từ ngày 06/03 - 

12/03/2022 với chủ đề “The World is bright, save your sight!” tạm dịch “Đôi 

mắt sáng - Thế giới đẹp hơn” nhằm động viên toàn xã hội tham gia các hoạt 

động chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa. 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới 

bằng các hoạt động truyền thông kết hợp với khuyến cáo người bệnh đến khám 

tại đơn vị. 

Đồng thời, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về 

Phòng Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh trước ngày 

22/3/2022 (qua email: dinhtranthuyvy0934840059@gmail.com) để tổng hợp báo 

cáo về Sở Y tế Đồng Tháp.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội 

dung công văn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Web TTYT; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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