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

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT - TCCB 
V/v chuẩn bị xét tặng giải thưởng 

Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh; 

- Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; 

- Hội Đông y Hà Tĩnh; 

- Các Bệnh viện/ cơ sở Y tế ngoài công lập. 

 

Thực hiện Văn bản số 1027/YDCT-VP ngày 08/9/2022 về việc chuẩn bị xét tặng 

giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y 

tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức phổ biến, thông báo công khai, nghiên cứu 

tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng giải thưởngHải Thượng Lãn Ông; tiến hành các bước 

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

thưởng Hải Thượng Lãn Ông, Sở Y tế Hà Tĩnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế) 

trước ngày 25/10/2022. 

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

Thượng Lãn Ông được quy định tại Thông tư 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 

ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn ông về 

công tác y dược cổ truyền. 

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 phòng 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; 

- BGĐ Sở (để biết); 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 
 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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