
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 422/TTYT-HCTH 
 

V/v xét tặng giải thưởng Hải Thượng  

Lãn Ông lần thứ 7 

 

Sa Đéc, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các khoa, phòng thuộc Trung tâm; 

- Các trạm y tế xã, phường trực thuộc. 

 

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về 

công tác y dược cổ truyền (đính kèm Thông tư).  

Thực hiện Công văn số 3681/SYT-TCCB ngày 09/9/2022 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7. 

Để kịp thời gian xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 7, 

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc đề nghị các khoa, phòng và trạm y tế trực 

thuộc nghiên cứu các tiêu chuẩn, phổ biến, thông báo công khai, rộng rãi về việc 

xét tặng Giải thưởng tại khoa, phòng, trạm y tế và tiến hành xét hồ sơ theo các 

quy định tại Thông tư 16/2020/TT-BYT.  

Hồ sơ gửi về Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc (qua Phòng Hành chính 

tổng hợp) bằng văn bản giấy chậm nhất đến ngày 03/10/2022 để thẩm định, 

tổng hợp trình Hội đồng xem xét. Sau thời hạn trên xem như các đơn vị không 

đề nghị. 

Đề nghị các khoa, phòng và trạm y tế tổ chức, triển khai thực hiện tốt nội 

dung Công văn này. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hai 
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