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Kính gửi: Thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện. 

      

 Thực hiện Công văn số 1210/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh 

Sơn La về  việc khen thưởng công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công văn 

số 65/CV-BCĐ ngày 24/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh về việc khen thưởng công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Công văn số 1107/SYT-TCCB ngày 28/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc 

khen thưởng công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

 Ngày 08/5/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 757/UBND-YT đề 

nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu gửi 

UBND huyện (qua phòng Y tế) trước ngày 15/5/2020. 

 Để có cơ sở xem xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

công tác phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện khen, UBND huyện đề nghị các thành viên phòng chống dịch 

COVID-19 huyện cho ý kiến trực tiếp vào danh sách dự kiến đề nghị khen 

thưởng (về số lượng, cấp độ khen thưởng), gửi UBND huyện (qua phòng Y tế) 

trước 11h ngày 02/6/2020.  

(có danh sách kèm theo) 

  UBND huyện đề nghị các thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 

của huyện triển khai thực hiện./. 
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