
1 

 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TĐ - KT NGÀNH Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 3658/TB- SYT 

 

Hà Tĩnh, ngày  25 tháng 12 năm 2020 

  
 

THÔNG BÁO 

Phân công các Thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Y tế theo 

dõi, chỉ đạo công tác Thi đua, Khen thưởng các đơn vị trực thuộc Ngành 

 

 I. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 

ngành Y tế:  

 Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Giám đốc Sở Y 

tế Hà Tĩnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Y tế. Hội đồng 

phân công các thành viên phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng 

các đơn vị trực thuộc Ngành như sau: 

 1. Ông Nguyễn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành phụ 

trách chung, chỉ đạo toàn diện công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế Hà Tĩnh. 

 2. Ông Đường Công Lự, Phó Chủ tịch Hội đồng theo dõi, chỉ đạo phong trào 

thi đua đơn vị: Công đoàn ngành Y tế;  Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Y học cổ truyền. 

  3. Ông Lê Chánh Thành, Ủy viên Hội đồng theo dõi, chỉ đạo các đơn vị  

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh 

viên đa khoa Thành phố Hà Tĩnh.  

 4. Ông Nguyễn Đại Chiến, Ủy viên Hội đồng, theo dõi, chỉ đạo phong trào 

thi đua các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, Bệnh viện Phục hồi chức 

năng. 

 5. Ông Phan Minh Toàn, Ủy viên Hội đồng, theo dõi, chỉ đạo phong trào thi 

đua các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê; Chi cục ATVSTP. 

 6. Ông Lê Quang Phong, Ủy viên Hội đồng, theo dõi, chỉ đạo phong trào thi 

đua đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh. 

 7. Bà Lê Thị cẩm Thạch, Ủy viên Hội đồng, theo dõi, chỉ đạo phong trào thi 

đua đơn vị: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Dược phẩm, Mỹ phẩm. 

 8. Bà Bùi Thị Thu, Ủy viên Hội đồng, theo dõi, chỉ đạo phong trào thi đua  

đơn vị: Bệnh viện Mắt, Văn Phòng Sở. 

 9. Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Điều dưỡng 

trưởng Ngành Y tế, Ủy viên Hội đồng, theo dõi, chỉ đạo phong trào thi đua  đơn vị: 

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa. 

 10. Ông Phan Quỳnh Lam, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: tham mưu 

Thường trực Hội đồng lập kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng; dự 

thảo nội dung các văn bản, tài liệu; chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết 

cho các phiên họp của Hội đồng; phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế trong việc 

thẩm định hồ sơ, thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; báo cáo 

Thường trực Hội đồng về nội dung được triển khai tại các kỳ họp; trình Giám đốc 

Sở ban hành các văn bản theo đề nghị của Hội đồng. 
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 II. Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành được phân 

công theo dõi, chỉ đạo các đơn vị có nhiệm vụ: 

 - Chỉ đạo các đơn vị việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo phong trào thi đua của Bộ Y tế, UBND tỉnh. 

 - Chỉ đạo và theo dõi các phong trào thi đua của tỉnh, của Ngành đang triển 

khai tại các đơn vị được phân công. 

 - Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp sơ kết, tổng kết năm, giao lưu trao đổi 

kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Ngành. 

 

N¬i nhËn:                                                          TM. HĐ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

- Ban TĐ-KT tỉnh;       CHỦ TỊCH 

- Các TV HĐTĐ-KT Ngành; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 
        

 

               Q. GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

                   Nguyễn Tuấn 
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