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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2020 

V/v đề nghị xét tặng Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 

nghề công tác xã hội trong ngành y 

tế giai đoạn 2011-2020” 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Công văn số 522/BYT-TCCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về 

việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội 

trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020”. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, xem xét, đánh giá và đề xuất tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc (nếu có theo các tiêu chí khen thưởng gửi kèm Công 

văn số 522/BYT-TCCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế), lập hồ sơ đề nghị xét 

tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong 

ngành y tế giai đoạn 2011-2020” theo quy định gửi về Sở Y tế để xét, đề nghị 

Bộ Y tế khen thưởng (đính kèm mẫu Tờ trình và Bản tóm tắt thành tích). 

Hồ sơ  gửi về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế trước ngày 19/02/2020 để 

thông qua Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Y tế tỉnh An Giang xem xét, đề 

nghị Bộ Y tế khen thưởng. 

Sở Y tế không xem xét giải quyết các trường hợp không đầy đủ hồ sơ và 

không đúng thời gian quy định.  Chi tiết liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số 

điện thoại 02963.852.518 hoặc Bác sĩ Phan Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 0913877461. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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