
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SYT-TCCB

V/v tổ chức Hội nghị điển hình
tiến tiến giai đoạn 2015 - 2020

Bình Định, ngày     tháng       năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Theo Công văn số 04/HĐTĐKT ngày 04/6/2020 của Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng tỉnh Bình Định về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp
giai đoạn 2015 - 2020; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển
khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về thời gian tổ chức Hội nghị
- Bệnh viện đa khoa tỉnh được chọn là đơn vị tổ chức Hội nghị điểm của

ngành Y tế, tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điểm; báo cáo Sở Y tế
và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước khi tổ chức Hội nghị 05 ngày để phối
hợp, thống nhất nội dung, chương trình và cách thức tổ chức Hội nghị.

Thời gian hoàn thành tổ chức Hội nghị điểm trước ngày 10/7/2020.
- Các đơn vị còn lại xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

hoặc Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, hoàn thành chậm nhất là ngày
20/7/2020.

2. Nội dung, chương trình, hình thức tổ chức và các bước tiến hành Hội
nghị: Thực hiện theo Kế hoạch số 67/KH-SYT ngày 21/8/2019 của Sở Y tế về tổ
chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế giai đoạn 2015 - 2020.

3. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: Thực hiện theo
Công văn 1641/SYT-TCCB ngày 05/6/2020 của Sở Y tế về khen thưởng điển
hình tiên tiến ngành Y tế giai đoạn 2015 - 2020.

4. Báo cáo kết quả Hội nghị: Sau 03 ngày kể từ khi kết thúc Hội nghị, các
đơn vị báo cáo Sở Y tế kết quả tổ chức Hội nghị và giới thiệu danh sách các
gương điển hình tiên tiến của đơn vị để tham dự Hội nghị điển hình tiến tiến
ngành Y tế giai đoạn 2015 - 2020, gồm: Các tập thể, cá nhân từ năm 2016 - 2020
đã được tặng thưởng Huân chương Lao động; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ;
Cờ thi đua Bộ Y tế, UBND tỉnh; danh hiệu Chiến sĩ thu đua toàn quốc, cấp tỉnh;
danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;                  
- Các phòng, Văn phòng,
    Thanh tra Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Hùng
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