
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1931/SYT-KHTC 

V/v đề xuất tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Tài 

nguyên và Môi trường”  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               An Giang,  ngày 05  tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh; 

- Các Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị/thành phố. 

 

Theo nội dung văn bản số 2285/STNMT-VP ngày 04/8/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc rà soát, đề xuất tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” trong năm 2020; 

Để kịp thời bình xét và đề xuất tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài 

nguyên và Môi trường” cho các cá nhân thuộc ngành Y tế có nhiều thành tích 

đóng góp cho sự nghiệp Xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát và lập danh 

sách các cá nhân chưa được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên 

và Môi trường” và có đầy đủ các tiêu chuẩn để xét tặng theo qui định của Sở 

Tài nguyên và Môi trường (phần II. Đối với cá nhân công tác ngoài ngành 

tài nguyên và môi trường) tại công văn số 2285/STNMT-VP ngày 04/8/2020 

(đính kèm công văn) để đề xuất xét tặng Kỷ niệm chương. 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi 

trường” xin gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 20/8/2020 

và file mềm qua email: qttlinh@angiang.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 

Quách Thị Thùy Linh, sđt: 0919.707096.    

Trân trọng kính chào./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT 

- Phòng NVY - SYT 

- Lưu: VT, KHTC  
(đính kèm công văn số 2285/ STNMT-VP)                                   

                                           

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 Phan Vân Điền Phương 
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