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Hà Tĩnh, ngày  24  tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ - Năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng;Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; Căn cứ Quyết định 

số 1884/QĐ - UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế; 
Xét thành tích của các tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng, đề nghị 

của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và kết quả họp bình xét của Hội đồng Thi đua, 

Khen thưởng ngành Y tế Hà Tĩnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng: Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 167 tập thể và 2144 cá 

nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 321 cá nhân; Giấy khen cho 86 tập thể 

và 730 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn năm 2020. 

 Điều 2. Tiền thưởng giao cho các đơn vị trích trong nguồn kinh phí thi đua 

khen thưởng hàng năm của đơn vị để chi trả, theo Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thưởng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chức năng Sở Y tế, Thủ 

trưởng đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                         Q. GIÁM ĐỐC 
- Như  Điều 3; 

- Văn phòng Sở Y tế;               

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:  VT, TCCB. 
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