
Së y tÕ TỈNH vÜnh phóc 

ttyt huyÖn Yªn  L¹c 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Sè: ......./ Q§ - TTYT Yªn L¹c,  ngµy....... th¸ng ….. n¨m  2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Về ban hành Biểu trưng (Lô-gô); (Slogan) mang ý nghĩa 

 và đặc trưng của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; 

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 535/Q§-SYT ngµy 19 tháng 8 năm 2014 cña Së Y tÕ 

VÜnh Phóc vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ 
c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ hîp ®ång ngµnh y tÕ tØnh VÜnh Phóc; 

Xét đề nghị Trưởng phòng KH-ĐD, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Biểu trưng (Lô-gô); (Slogan) mang ý nghĩa và đặc trưng của 

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc như sau: 

- Ban hành Biểu trưng (Lô-gô) của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc: 

 
- Ban hành Biểu trưng (Slogan) của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc “ Sự hài 

lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi”.  

-  Ban hành Biểu trưng(Slogan)của các khoa/phòng TTYT(Danh sách kèm )   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng khoa/phòng liên quan và các bộ phận trực thuộc Trung tâm y 

tế huyện Yên Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

                     
 N¬i nhËn: 

 - Ban GĐ: (B/C);                                                                                                                                                                   
 - Nh ®iÒu 3: (TH); 

 - Lu: VT; KHĐD, 

 

gi¸m ®èc 

 

 

 

NguyÔn Trung Long 

              



           DANH MỤC  

SLOGAN CỦA CÁC KHOA, PHÒNG - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẠC 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTYT  ngày       tháng       năm 2017 

 của Giám đốc TTYT huyện Yên Lạc) 

 

 

STT Nội dung SLOGAN Khoa phòng đầu mối 
Ghi 

chú 

1  Chính xác - Minh bạch - Chu đáo - Kịp thời. KTTC  

2  Hành chính đổi mới - Kết nối trái tim. Phòng HCTC-KHĐD  

3  Người bệnh hài lòng là mong ước của chúng tôi. Khoa khám bệnh  

4  Tạo dựng niềm tin – Giữ tròn hạnh phúc Khoa sản  

5  Cấp cứu kịp thời - Sáng ngời y đức Khoa cấp cứu  

6  Trách nhiệm - Uy tín - Chất lượng. XN  

7  Kết nối khoa phòng, hài lòng người bệnh CĐHA  

8  Điều trị bằng khối óc - Chăm sóc bằng trái tim.  Khoa nội  

9  Phát thuốc liền tay - Trao ngay nụ cười. Khoa dược - NK  

10  Nụ cười làm ta vui vẻ - Sức khỏe khiến ta hạnh phúc Chuyên khoa  

11  Chung tay vì sức khỏe trẻ thơ. Khoa nhi  

12  Tận lực, tận tâm, tận tình trách nhiệm Khoa đông y  

 

 


