
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3146/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  08 tháng 8 năm 2018 

V/v giới thiệu, đề cử các tập 
thể, cá nhân có thành tích tiêu 
biểu trong công tác chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng 
 
 

Kính gửi: Sở Y tế. 
 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 160-CV/VACHE-SKCĐ ngày 
20/7/2018 của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam về việc 
phối hợp tổ chức chương trình “Lễ vinh danh và trao biểu tượng vàng vì sự 
nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng”; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét 
và giới thiệu, đề cử các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo nội dung Công văn nêu trên; trực tiếp gửi hồ 
sơ giới thiệu, đề cử về Ban Tổ chức theo thời gian quy định. Báo cáo kết quả 
thực hiện với UBND tỉnh. 

(Công văn số 160-CV/VACHE-SKCĐ được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Hội Giáo dục CSSK cộng đồng VN; 
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 
- Các Sở: KH&CN, LĐTB&XH; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Các Hội: CTĐ, NNCĐDC/dioxin tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     
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