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                 Lạng Sơn, ngày  11  tháng 9  năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2020 

 

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định 

về xét tặng danh hiệu “ Thầy thuốc Nhân dân”, “ Thầy thuốc Ưu tú”; 

Căn cứ kết quả Biên bản họp ngày 11/9/2019 của Hội đồng xét tặng danh hiệu “ 

Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” cấp tỉnh năm 2019; 

 Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh 

Lạng Sơn thông báo kết quả họp xét như sau: 

1. Tổng số cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13, năm 2020: 09 người, trong đó: 

- Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”: 03 người; 

- Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”: 06 người. 

2. Kết quả họp xét của Hội đồng cấp tỉnh 

2.1. Tổng số cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà nước: 07 

người, trong đó: 

- Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”: 01 người; 

- Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”: 06 người. 

2.2. Tổng số cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà 

nước: 02 người.  

(có Danh sách cá nhân đề nghị và kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13, năm 2020 của Hội đồng cấp tỉnh kèm 

theo) 

Thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin của tỉnh Lạng 

Sơn theo quy định./ 

Nơi nhận:                                                                            
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng; 

- Văn phòng SYT; 

- Trường Cao đẳng Y tế; 

- Bệnh viện Đa khoa; 

- Bệnh viện Phổi; 

- TT Kiểm soát bệnh tật; 

- TT Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB.                

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thế Toàn 
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