
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-TCCB 

V/v tham gia xét chọn “Trí 

thức tiêu biểu về Khoa học - 

Công nghệ tỉnh Bình Định” 

lần thứ IV, năm 2022 

Bình Định, ngày         tháng       năm 2022 

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

         

Thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐXC ngày 08/3/2022 và Hướng dẫn số 

02/HD-HĐXC ngày 08/3/2022 của Hội đồng xét chọn Trí thức tiêu biểu về 

Khoa học - Công nghệ lần thứ IV, năm 2022 xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí 

thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ IV, năm 2022 

(đính kèm); 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến rộng rãi đến công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị về mục đích ý nghĩa, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục hồ 

sơ, thời gian đề nghị xét chọn danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công 

nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ IV, năm 2022 theo Hướng dẫn số 02/HD-HĐXC 

ngày 08/3/2022 của Hội đồng xét chọn Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công 

nghệ lần thứ IV, năm 2022. 

2. Giới thiệu cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, lập hồ sơ 

tham gia xét chọn danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh 

Bình Định” lần thứ IV, năm 2022. 

3. Hồ sơ tham gia xét chọn gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bình Định (Số 472 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn) trước ngày 

05/4/2022. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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