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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         Số:             

V/v lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy 

định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối 

với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công 

tác dân số của tỉnh Đắk Nông 

 

              Đắk Nông, ngày    tháng 02 năm 2023 

 

                     Kính gửi:   

- Các Ban ngành, đoàn thể cấp huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 

  

 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn một số nội dung để 

địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt công tác dân số. Trong đó có nội dung: “Căn cứ nội dung hướng dẫn tại 

Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan 

tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành nội dung khuyến khích, khen 

thửng, mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đôi với tập thể, cá nhân thực hiện tốt 

chính sách dân số của địa phương”; 

Thực hiện Công văn số 17/VPUBND-TH ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình đăng ký danh mục các nội dung trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; 

Sở Y tế thực hiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công 

tác dân số của tỉnh Đắk Nông, Sở Y tế kính đề nghị: 

- Các Ban ngành, đoàn thể cấp huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc Sở Y 

tế; các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn góp ý vào hồ sơ xây dựng Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, 

cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của tỉnh Đắk Nông. Xin gửi kèm theo hồ sơ 

dưới đây để đơn vị cho ý kiến gồm: Dự thảo Tờ trình của Sở Y tế, dự thảo nghị 

quyết, Báo cáo đánh giá tác động, phụ lục kinh phí). 
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- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đăng tải toàn bộ nội dung trên lên Web 

ngành y tế: http://syt.daknong.gov.vn/ và tổng hợp ý kiến góp ý (nếu có) sau 30 

ngày đăng tải. 

- Giao cho Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình gửi văn bản giấy gồm Dự 

thảo Nghị quyết và Dự thảo Tờ trình đến các Ban ngành, đoàn thể cấp huyện, 

thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn đều phải có văn bản góp ý. Văn bản góp ý có thể gửi về Sở Y tế 

hoặc ký, đóng dấu chụp dấu đỏ gửi về địa chỉ Email: sang.syt@gmail.com. 

Văn bản góp ý và ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị là rất quan trọng làm 

cơ sở để tiếp thu theo đúng quy trình quy định. Văn bản góp ý gửi về Sở Y tế trước 

ngày 02/3/2023 để tổng hợp. 

Vậy, Sở Y tế kính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, 

đơn vị./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

-- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- - Các phòng chức năng Sở Y tế; 

-- Lưu: VT, TCCB (Sag). 0942.67.48.48. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trần Quang Hào 

 

 

 
 

http://syt.daknong.gov.vn/
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