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GIẤY MỜI 
Làm việc với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế 

 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức buổi làm việc với Cục Quản lý 

Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế để soát xét Hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh 

công nhận Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; công tác quy hoạch 

Khu di tích, nhà thờ, khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và 

một số nội dung liên quan đến công tác Y học cổ truyền trên địa bàn huyện. 

Thành phần dự, trân trọng kính mời: 

* Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế: 

- Đồng chí Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền Bộ Y tế; 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền Bộ Y tế. 

* Ở tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn Sở Y tế Hà Tĩnh. 

 * Ở huyện: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó Chủ tịch: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện (phụ trách khối); 

- Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Trưởng các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

và Thông tin; Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện; 

- Giám đốc: Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (dự và đưa tin). 

Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút, ngày 25/9/2022. 

Địa điểm: Đi dâng hương và tham quan thực tế tại Khu di tích, khu mộ, 

nhà thờ sau đó làm việc tại Phòng họp Trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện 

Hương Sơn. 

Tổ chức thực hiện:  

- Giao Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và Xây dựng huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi làm việc; 



- Trung tâm Y tế huyện bố trí Lễ dâng hương tại khu mộ và khu nhà thờ 

Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều kiện 

đảm bảo phục vụ buổi làm việc. 

Do điều kiện về thời gian, buổi làm việc được bố trí vào ngày nghỉ, kính 

mong các đại biểu thông cảm và tham gia đầy đủ, đúng thời gian và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 
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