
TRẠM Y TẾ BÌNH NINH HƯỞNG ỨNG “Tuần lễ Áo dài 2023” 

(Từ ngày 01/03/2023 đến 08/03/2023) 

 

òa trong không khí từng bừng “Tuần lễ Áo dài”, tập thể nữ Trạm Y 

tế Bình Ninh tích cực tham gia hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài 2023” do 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, góp thêm không khí, 

tạo thêm hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về nét đẹp, lịch sử và giá trị của Áo dài 

Việt Nam… 

 

Tà áo dài truyền thống được người 

Việt Nam trân trọng và bảo tồn qua nhiều 

thời kỳ để truyền lại cho thế hệ mai sau, áo 

dài trường tồn với thời gian và trở thành 

quốc phục của đất nước Việt Nam, từ lâu áo 

dài là một biểu tượng văn hóa gắn liền với 

hình tượng phụ nữ Việt Nam… 

Áo dài là trang phục dân tộc vừa có 

tính thẩm mĩ vừa mang chiều sâu văn hóa 

của người Việt Nam, là món quà quý giá 

chứa đựng nhiều thông điệp từ quá khứ tới 

hiện tại và tương lai. Kín đáo, duyên dáng 

và trang nhã là một trong những yếu tố đưa 

áo dài trở thành sản phẩm văn hóa vật thể 

truyền thống của phụ nữ Việt… 

 

Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài 2023” tập thể Trạm Y tế Bình Ninh thêm phần 

hiệu ứng lan tỏa, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, về chuyên môn còn phải trực 

chuyên môn đêm, trực ngày lễ, tết, bảo đảm 24/24h để kịp thời cấp cứu bệnh nhân, 

và trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy vậy, hầu hết chị em luôn khắc phục 

khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị em đã tích cực học tập, nâng 

cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đóng góp nhiều sáng kiến trong công tác tại đơn 

vị. Ngoài ra, các hoạt động xã hội luôn được chị em gương mẫu, tích cực tham gia 

như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Danh hiệu chiến sĩ thi đua”… Với vai trò là 

người vợ, người mẹ trong gia đình, các chị em không quên chú trọng xây dựng hạnh 

phúc gia đình, sắp xếp thời gian công việc một cách hợp lý để hoàn thành việc nước, 

đảm việc nhà… Qua đó, nâng cao giá trị đạo đức, giáo dục và khơi dậy trong chị em 

H 



tình thương yêu và tính nhân văn cao cả của người cán bộ y tế, thêm vào đó “Tuần 

lễ Áo dài”, áo dài trang nhã, thanh lịch, duyên dáng và thướt tha./. 
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