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V/v đề xuất khen thưởng sơ kết 

công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 23  tháng 4 năm 2020 

                                  Kính gửi:  

- Các Bệnh viện tỉnh; 

- Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 
 

Thực hiện công văn số 415/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 về việc 

sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời 

khen thưởng động viên tinh thần tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đề xuất những tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp tiêu biểu nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đặc biệt lưu ý đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong ngành y tế 

tỉnh tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có tổ 

chức khu cách ly tập trung, giám sát tốt việc các ly tại nhà và chủ động chuẩn 

bị, thực hiện tốt các phương án dự phòng và điều trị theo chỉ đạo của tỉnh. 

 Văn bản gởi về Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ trước ngày 

29/4/2020,  đồng thời gởi file văn bản (không gởi văn bản giấy) cho Mai 

Huyền – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế: ntmhuyen@angiang.gov.vn. 

  Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện để chuẩn bị tốt cho 

Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh tổ 

chức. 

 Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

       

 

 

 

 

Huỳnh Thiện Nhân 
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