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V/v xét tặng danh hiệu “Thầy 

thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc 

Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

An Giang, ngày  14  tháng  02 năm 2019 

 

        

 Kính gửi:  

- Các đơn vị Y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Đơn vị Y tế tư nhân trong tỉnh; 

- Công ty cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM. 

 

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.  

Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị Y tế tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định số 7888/QĐ-BYT của Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

1. Phổ biến, giới thiệu nội dung Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 

tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu  “Thầy 

thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” đến công chức, viên chức và người lao 

động trong đơn vị. 

2. Triển khai Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 

của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020.  

 3. Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020. Riêng các đơn vị không đủ 

điều kiện thành lập Hội đồng đề nghị đơn vị hoàn thành hồ sơ, trình Hội đồng 

cơ sở Sở Y tế xem xét.  

 Tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” được thực hiện theo Nghị định 41/2015/NĐ-

CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định. 

 Thời gian nộp hồ sơ về Sở Y tế chậm nhất ngày 15/7/2019. Riêng đơn 

vị có đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” gửi hồ sơ về Sở Y tế 

chậm nhất ngày 01/7/2019. 



 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị 

gửi văn bản về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thước Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 (phòng Tổ chức cán bộ Sở Y 

tế - số 15, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) 

qua hộp thư điện tử ttdep03@angiang.gov.vn hoặc liên hệ số điện thoại 

094.242.5252 gặp ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y 

tế./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế (đê biết); 

- CĐ ngành Y tế (để biết); 

- Các Hội Y, Dược chuyên ngành; 

- Lưu VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
 

 

 

                                                                   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


		2019-02-14T14:39:42+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




