
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 04/SYT-TCCB 

V/v xét tặng Giải thưởng Đặng Văn 

Ngữ về lĩnh vực YTDP lần 2 

 

              Hà Tĩnh, ngày 02  tháng 01  năm 2019 

 
 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế/YTD các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Các đơn vị trong Ngành. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1459/DP-VP ngày 20/12/2018 của Cục Y tế dự 

phòng, Bộ Y tế về việc xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực YTDP 

lần 2, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức quán triệt, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều 

kiện xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ; tiến hành các bước xét tặng Giải thưởng 

theo quy định và gửi hồ sơ, kết quả về Hội đồng xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ, 

Sở Y tế Hà Tĩnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế) trước ngày 15/01/2019. 

Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, hồ sơ… xét tặng Giải thưởng 

Đặng Văn Ngữ được quy định tại Quyết định 5089/QĐ-BYT ngày 21/9/2016 của 

Bộ Y tế về việc ban hành quy chế “xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh 

vực y tế Dự phòng” và văn bản số 6907/BYT-DP ngày 15/11/2018 của Bộ Y tế 

về hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ. 

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán 

bộ, Sở Y tế qua số điện thoại 0912.57.51.55 (Ông Phan Quỳnh Lam - CV Tổ chức cán 

bộ) để được giải đáp và hỗ trợ. 

Nhận được Văn bản, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TĐ-KT tỉnh; (để b/c) 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

Gửi VB điện tử. 

                  . 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

  

Lê Ngọc Châu 
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