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Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và phát huy vai trò nội trợ của chị em phụ nữ, 

ngày 14/10 vừa qua tại Hội trường Bệnh viện Tân Bình đã diễn ra hội thi nấu ăn 

chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trong không khí vô cùng náo nhiệt. 

Hội thi thu hút sự tham gia của 11 đội đến từ các tổ công đoàn của các khoa, 

phòng. Với Chủ đề “Lẩu cuối tuần kèm món ăn tráng miệng dành cho 5 

người”, các đội đã đem đến rất nhiều món lẩu đặc sản từ khắp các vùng miền với 

hương vị ngon, cách trang trí đẹp mắt, sáng tạo và đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp 

ứng được tiêu chí của Ban tổ chức đưa ra. Trước những đội chơi xuất sắc ngang tài 

nhau, Ban giám khảo năm nay gồm Bs. Lại Thị Lan Hương (Giám đốc BV), bà 

Phạm Thị Tươi (Đại diện Hội Phụ nữ Quận) và đồng chí Lê Thị Thúy Hồng (Đại 

diện Liên đoàn lao động Quận) đã hỏi thêm một số câu hỏi phụ liên quan về kiến 

thức ẩm thực, về cách chuẩn bị nguyên liệu sao cho vừa đủ khẩu phần 5 người 

ăn… để xác định những đội xứng đáng nhất nhận phần thưởng cao nhất của Ban tổ 

chức. 

 

Các đội đến từ rất sớm chuẩn bị 



 

Không khí nấu ăn vô cùng sôi nổi 

 

 

Tổ công đoàn khoa Nội đọc thơ giới thiệu món lẩu gà tiềm ớt hiểm 



 

Ban giám khảo đang chấm điểm một trong số các đội thi. 

 

Qua 75 phút thi sôi nổi nhưng không kém phần căng thẳng, Ban giám khảo 

đã chọn ra được 3 đội xuất sắc nhất nhận giải I, II, III và 2 đội nhận giải khuyến 

khích. Theo đó, giải Nhất thuộc về Tổ công đoàn Khối văn phòng với món lẩu 

Miso – món ăn thực dưỡng nổi tiếng của nước Nhật với hương vị thanh đạm từ các 

loại nấm. Món lẩu gà tiềm ớt hiểm với nước lẩu thơm ngon đã đem về cho tổ công 

đoàn khoa Nội giải Nhì. Tổ công đoàn Khoa Dược tạo dấu ấn khác biệt với món 

Lẩu hoa là lẩu chay với sự kết hợp của rất nhiều loại hoa trong cùng một nồi lẩu đã 

đạt được giải Ba. 2 đội nhận giải khuyến khích là Tổ công đoàn Khối cận lâm sàng 

và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn với các món ăn lần lượt là Lẩu cá nấu riêu và Lẩu 

hải sản chua cay. Hội thi kết thúc vào lúc 11 giờ trong không khí vui tươi của 

người xem và các đội tham gia, đem đến một ngày kỷ niệm thật vui và ý nghĩa. 



 

Tổ công đoàn khoa KSNK và khối CLS nhận giải khuyến khích từ Ban tổ chức 

 

 
Các đội xuất sắc được nhận giải của Ban tổ chức. 

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện. 


