
Kính gửi:   

 - Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt; 

 - Bệnh viện đa khoa trong tỉnh; 

 - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

Với mục tiêu “Quyền được nhìn thấy cho mọi người vào năm 2020”, Tổ chức 

Y tế thế giới và tổ chức phòng chống mù lòa Quốc tế (IAPB) đã quyết định chọn 

ngày thứ 5 tuần lễ thứ 2 tháng 10 hàng năm là Ngày Thị giác thế giới (TGTG), năm 

2019 là ngày 10/10/2019. Năm nay Tổ chức phòng chống mù lòa Quốc tế (IAPB) 

đưa ra chủ đề “Vision First”: Với mục đích nhằm giúp cho tất cả mọi người biết 

cách bảo vệ, chăm sóc và tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc mắt. 

Thực hiện Công văn số 1240/BVMTW-CĐT ngày 25/9/2019 của Bệnh viện 

Mắt Trung ương về việc hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới (TGTG), năm 2019, Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị hưởng ứng với chủ đề “Vision First”: Với mục đích nhằm 

giúp cho tất cả mọi người biết cách bảo vệ, chăm sóc và tiếp cận được các dịch vụ 

chăm sóc mắt với các hoạt động hưởng ứng như sau: 

1. Tổ chức các Hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về công tác phòng chống mù lòa. 

2. Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày TGTG xung quanh sự kiện. 

3. Tổ chức các đợc khám và cấp thuốc miễn phí tùy theo khả năng kinh phí 

của đơn vị. 

Đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện gửi về Bệnh viện 

Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tổng hợp báo cáo về Phòng Chỉ đạo tuyến – 

Bệnh viện Mắt Trung ương (Số 85 Bà Triệu, Hà Nội) và bằng file word về địa chỉ 

email: chidaotuyen.vnio@gmail.com đồng thời gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ 

Y) trước ngày 20/11/2019./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVY.  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2684 /SYT-NVY 

V/v Hưởng ứng ngày TGTG năm 2019. 

An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2019 
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