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THÔNG BÁO 

Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”,  

“Thầy thuốc ưu tú” tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 năm 2020 

 

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

Quy định xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; 

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế  về việc ban 

hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 

năm 2020;  

 Căn Quyết định số 3072/QĐ-UB ngày 12/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, 

“Thầy thuốc ưu tú” tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 năm 2020; 

Ngày 05 tháng 9 năm 2019, Hội đồng xét tặng “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy 

thuốc ưu tú” tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 đã tổ chức họp xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”. 

 Hội đồng xin thông báo những cá nhân đủ điều kiện trình Hội đồng xét tặng 

Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cấp Nhà nước lần thứ 13 năm 2020 như sau: 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Chức vụ, Đơn vị công tác Số phiếu 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

1 Hồ Văn Tiến 1961 

Giám đốc Bệnh viên đa khoa 

huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng 

Bình 
10/11 90,9 

2 Đỗ Quốc Tiệp 1966 
Giám đốc Trung tâm Y tế Dự 

phòng tỉnh Quảng Bình 11/11 100 

3 Lê Thanh Tuân 1971 
Phó Giám đốc Sở Y tế  tỉnh 

Quảng Bình 11/11 100 

Vậy, Hội đồng xét tặng “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13 

năm 2020 tỉnh Quảng Bình thông báo để các cá nhân, tổ chức và nhân dân được biết.  

Sau 10 ngày làm việc kể ngày ra thông báo, nếu không có vướng mắc, khiếu nại, 

Hội đồng sẽ lập hồ sơ trình Hội đồng xét tặng “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu 

tú” cấp Nhà nước xét tặng theo quy định.  
Nơi nhận:  

- UBND tỉnh B/c);  

- Website UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Website Sở Y tế  

- Lưu: VT Sở Y tế.                                                                                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Đức Cường 

 



   

         

                                                                             

 

                   

          

 

 


		cuongnd.syt@quangbinh.gov.vn
	2019-09-05T16:34:26+0700


		2019-09-05T16:56:03+0700


		syt@quangbinh.gov.vn
	2019-09-05T16:58:50+0700




