
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

       Số:            /SYT-NVY          Hải Dương, ngày         tháng 10 năm 2020
V/v hướng dẫn Thể lệ xét tặng 
Giải thưởng KH&CN Côn Sơn 

Hải Dương lần thứ 5 (2020-2021)

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 3150/KH-HĐXTGT ngày 28/8/2020 của Hội đồng 
xét tặng Giải thưởng KH&CN Côn Sơn Hải Dương về triển khai xét tặng Giải 
thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ V (2020-2021);

Thực hiện Quyết định số 2594/QĐ-HĐXTGT ngày 28/8/2020 của của Hội 
đồng xét tặng Giải thưởng KH&CN Côn Sơn Hải Dương về việc ban hành Thể lệ 
xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ V 
(2020-2021);

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến Qui chế, Thể lệ, Kế hoạch và các văn bản của Hội đồng xét tặng Giải 
thưởng lần thứ V (2020-2021) (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 
Hải Dương: http://soyte.haiduong.gov.vn) tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi, động viên, hướng 
dẫn, hỗ trợ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng của các tập thể, cá nhân có thể gửi trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải 
thưởng trước ngày 31/8/2021 theo địa chỉ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC 
VÀ KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG (Số 15A, đường Hồng Quang, Thành phố 
Hải Dương).

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành nghiêm túc triển khai thực hiện và 
gửi danh sách tên Công trình tham gia Giải thưởng về Sở Y tế để tổng hợp. Trong 
quá trình triển khai có gì vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp 
vụ Y) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&CN;
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;
- Lưu: VP, NVY.

 KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
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