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        Kính gửi:  

     - Sở Y tế;  

     - Sở Nội vụ.        

 

       
 

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 4359/QĐ-BYT ngày 

20/10/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết 

định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” (văn bản đã gửi cho đơn vị).  

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:  

 Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Quyết 

định số 4359/QĐ-BYT ngày 20/10/2020 của Bộ Y tế; đồng thời, rà soát kết 

quả thực hiện Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” trên địa bàn tỉnh trong thời gian 

qua và xây dựng phương án tiếp tục triển khai Dự án giai đoạn 2021-2025 và 

đến năm 2030; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;   

- Lưu: VT, VXsln. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 

 
 

Đinh Quang Hưng 
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