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  BỆNH VIỆN MẮT                                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

  Số:          /TB-BVM                            Bình Định, ngày         tháng 6   năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 507/KH-BVM ngày 23/6/2020 về việc tổ chức Hội nghị 

điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 tại Bệnh viện Mắt; 

 Để chuẩn bị cho Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, Giám đốc 

thông báo một số nội dung sau : 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chủ trì điều hành Hội nghị: 

- Thời gian: 14 giờ ngày 26/6/2020. 

- Địa điểm : Hội trường Bệnh viện Mắt 

- Thành phần tham dự : toàn thể cán bộ, viên chức, lao động bệnh viện. 

-  Chủ trì điều hành Hội nghị: Đại diện Chi bộ Đảng, Ban Giám đốc, Ban 

chấp hành Công đoàn. 

2. Các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2016-2020 (theo Công văn 1641/SYT-TCCB ngày 05/6/2020 của Sở Y tế) 

viết báo cáo tham luận, cụ thể : 

- BS,ThsCC.Nguyễn Văn Thành 

- Ths.Nguyễn Hồ Kim 

3. Phòng TC-HC-TC và Đoàn Thanh niên có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, 

hội trường, chương trình Hội nghị theo Kế hoạch số 507/KH-BVM ngày 

23/6/2020. 

Đề nghị trưởng các khoa phòng triển khai thực hiện thông báo này, cử cán bộ 

đi họp đúng thời gian và thành phần. 

 

 

Nơi nhận:    
- Thông báo toàn bệnh viện; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 
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