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6. Ông Nguyễn Viết Quang - Chánh Văn phòng Sở Y tế

: Ủy viên;

7. Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa

: Ủy viên;

8. Ông Hồ Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Xuân Hoan - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng : Ủy viên;

Tổ giúp việc cho Hội đồng gồm có:
1. Bà Trần Thị Hoa - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế

: Ủy viên;

2. Ông Nguyễn Lực Điền - Chuyên viên Sở Y tế

: Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan đơn vị thuộc tỉnh tiến hành xét chọn các
đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú theo
tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thi đua Khen thưởng và Thông tư số
09/2007/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế.

- Xem xét, tổng hợp hồ sơ, đề nghị xét tặng của các đơn vị, tổ chức họp Hội
đồng để bầu phiếu kín, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và đề
nghị lên Hội đồng cấp trên.

- Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Thầy thuốc ưu tú tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng con dấu của Sở Y tế và tự giải thể sau khi hoàn thành
nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thường
trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các
thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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