
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-BYT 

 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,  

“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 

năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"; 

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy 

thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023. 

 Điều 2. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định 

số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng 

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc 

Bộ Y tế, Thủ trưởng các Bộ, Ban ở Trung ương có Y tế ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo); 

- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; 

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, TT-KT. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,  

“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-BYT ngày      tháng        năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG  

1. Mục đích 

Xét chọn, tôn vinh những thầy thuốc có đủ phẩm chất, nhiều cống hiến xuất 

sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và uy tín nghề 

nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 – năm 2023. 

2. Đối tượng được xét chọn 

Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu 

tú" gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và 

cán bộ quản lý y tế (được quy định cụ thể tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3 của Nghị định 

số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 

"Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú” (sau đây gọi là Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP). 

3. Yêu cầu 

- Việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu 

chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP; 

- Quy trình xét chọn bảo đảm phải theo nguyên tắc: dân chủ, công khai và 

khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc 

giới thiệu và xét chọn danh hiệu vinh dự Thầy thuốc; 

- Hội đồng các cấp làm việc bảo đảm đúng tiến độ thời gian theo quy định tại 

Kế hoạch này; 

- Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy 

thuốc Ưu tú" lần thứ 14 – năm 2023 được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 68 năm ngày 

Thầy thuốc Việt Nam (ngày 27/02/2023); 
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- Để thống nhất: hồ sơ xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc 

Ưu tú" được thực hiện theo mẫu được ban hành kèm theo Kế hoạch này. Hồ sơ gửi 

về Hội đồng Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, 

khen thưởng Bộ Y tế) phải có đủ 02 bộ và gửi kèm theo file mềm trong 01 USB hoặc 

qua E-mail: thidua.ttkt@moh.gov.vn (định dạng file Microsoft Office Excel và 

Microsoft Office Word). 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Hội đồng cấp cơ sở 

- Hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập theo quy định tại 

Điều 12 Nghị định số  41/2015/NĐ-CP để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn 

những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" 

theo đúng quy định; 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 05/4/2022 đến ngày 15/6/2022; 

- Thời hạn Hội đồng cấp cơ sở nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy 

thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023: chậm nhất là ngày 

01/6/2022; 

- Thời hạn Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ, tỉnh: chậm nhất 

là ngày 15/6/2022 (tính theo dấu bưu điện). 

2. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh 

- Hội đồng cấp Bộ, tỉnh do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ do Hội đồng 

cấp cơ sở đề nghị theo quy định; 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/6/2022 đến ngày 15/8/2022; 

- Thời hạn Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước: chậm 

nhất là ngày 15/8/2022 (tính theo dấu bưu điện). 

3. Hội đồng cấp Nhà nước 

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà 

nước theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP để xét chọn danh hiệu 

"Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"; 

- Thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước là Bộ Y tế (đặt tại Vụ Truyền thông 

và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế). Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ 

Y tế; 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/8/2022 đến ngày 15/11/2022. 
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4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước 

- Bộ Y tế đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước 

trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Báo Sức khỏe 

và Đời sống; 

- Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp. 

5. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước 

tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - 

năm 2023 

- Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) hoàn thiện hồ sơ theo 

quy định gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, để Ban Thi đua – 

Khen thưởng Trung ương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị 

Chủ tịch nước phong tặng; 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/11/2022 đến ngày 30/11/2022. 

6. Tổ chức Lễ trao tặng 

Bộ Y tế tổ chức Lễ công bố và tôn vinh các thầy thuốc được Chủ tịch nước 

phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" vào dịp Lễ Kỷ niệm 68 năm Ngày 

Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2023. Các Bộ, tỉnh tổ chức công bố tôn vinh danh hiệu 

“Thầy thuốc Ưu tú” vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị y tế cơ sở 

- Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong toàn ngành Y tế; 

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", 

Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023; 

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở; 

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú" tại Hội đồng cấp cơ sở; 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Bộ, tỉnh theo quy định. 

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc 

Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023, có trách nhiệm: 

- Phổ biến, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP; 
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- Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy 

thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023; 

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh; 

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng 

cấp tỉnh; 

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tại Hội đồng cấp tỉnh; 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định. 

3. Đơn vị phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các Bộ, Ban ở Trung 

ương có Y tế ngành 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc 

Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023, có trách nhiệm: 

- Phổ biến, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP; 

- Tham mưu, trình Lãnh đạo các Bộ, Ban ở Trung ương có y tế ngành thành 

lập Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" 

lần thứ 14 - năm 2023; 

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp Bộ; 

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng 

cấp Bộ; 

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tại Hội đồng cấp Bộ; 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định. 

4. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế 

Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước 

xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 

2023, có trách nhiệm: 

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu 

"Thầy thuốc Nhân dân", “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023; 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng 

danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023; 

- Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký giúp 

việc cho Hội đồng cấp Bộ Y tế xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy 
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thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023, trong đó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi 

đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Ban hành Kế hoạch làm 

việc của Tổ Thư ký, quy chế làm việc của Hội đồng cấp Bộ Y tế; 

- Tham mưu danh sách thành viên của Hội đồng cấp Nhà nước để Bộ trưởng 

Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước; Tham mưu 

trình Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước thành lập Tổ Thư ký xây dựng quy chế làm 

việc của Hội đồng cấp Nhà nước và Tổ Thư ký; 

- Đôn đốc, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở trình 

lên Hội đồng cấp Bộ Y tế; 

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ, tỉnh trình Hội đồng 

cấp Nhà nước; 

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp Bộ Y tế, cấp Nhà nước; 

- Trả lời đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", “Thầy thuốc Ưu tú” tại Hội đồng cấp Bộ Y tế và Hội 

đồng cấp Nhà nước; 

- Hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định; 

- Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương trình tổ chức Lễ công bố 

quyết định và tôn vinh các thầy thuốc được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân 

dân" lần thứ 14 - năm 2023 và hướng dẫn các đơn vị tổ chức Lễ công bố quyết định 

và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023; 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ xây dựng 

định mức kinh phí, dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức xét tặng tại Hội đồng cấp 

Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước, tổ chức lễ công bố quyết định công bố Quyết 

định và tôn vinh “Thầy thuốc Nhân dân”. 

5. Văn phòng Bộ Y tế 

- Bảo đảm kinh phí, các điều kiện cần thiết để tổ chức xét tặng cho Hội đồng 

cấp Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", 

"Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023; 

- Bảo đảm kinh phí tổ chức Lễ tôn vinh các thầy thuốc được phong tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" lần thứ 14 - năm 2023; 

- Cử 02 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nhiệm vụ có 

liên quan đến công tác tài chính và công nghệ thông tin phục vụ việc xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023; 
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- Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp Bộ Y tế 

và Hội đồng cấp Nhà nước (phòng họp, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, 

lễ tân phục vụ …). 

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý: 

1. Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: "Thầy thuốc 

trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản là bác sỹ, dược sỹ 

và y sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên y, dược có trình độ trung cấp chuyên ngành 

trở lên". Vì vậy: 

- Đối với đối tượng cử nhân sinh học, cử nhân hóa học, kỹ sư nông nghiệp 

không thuộc đối tượng xét tặng. Nếu sau đó, đối tượng này tham gia đào tạo chuyên 

ngành y, dược và được bổ nhiệm ngạch theo đúng chuyên ngành y, dược thì được 

tham gia xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Tuy nhiên, 

thời gian để tính thời gian làm chuyên môn kỹ thuật phải được tính từ khi được bổ 

nhiệm ngạch chuyên ngành y, dược;  

- Đối với các thầy thuốc làm công tác quản lý y tế (có trình độ trung cấp chuyên 

ngành y, dược trở lên) phải có xác nhận thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn 

kỹ thuật. Đơn vị xác nhận về thời gian làm chuyên môn kỹ thuật cho thầy thuốc 

phải dựa vào hồ sơ trực tiếp tham gia công tác chuyên môn kỹ thuật tại đơn vị và 

chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ; 

- Đối với thầy thuốc vừa làm công tác quản lý, vừa trực tiếp tham gia công tác 

chuyên môn tại các khoa lâm sàng được tính theo điều kiện, tiêu chuẩn của thầy thuốc 

trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật quy định tại Khoản 4, Điều 9 và Khoản 5, Điều 10. 

- Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: “Thầy thuốc làm 

công tác quản lý y tế” thì đối tượng được xem là cán bộ quản lý y tế trước hết phải 

là thầy thuốc theo quy định tại Điều 2 của Nghị định này. Các đối tượng không có 

bằng cấp về y, dược không thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” theo Điều 2 của Nghị định. 

2. Điều 4 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: "Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân 

dân", "Thầy thuốc Ưu tú" được xét 03 năm một lần" nghĩa là các thầy thuốc đã được 

công nhận “Thầy thuốc Ưu tú” đợt 13, nếu đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn vẫn có thể nộp 

hồ sơ tham gia xét tặng lần này. Các quy định hiện hành không quy định về khoảng 

cách thời gian giữa 02 lần xét tặng. 
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3. Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: "Thời gian thầy 

thuốc đi học không gắn với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ y, dược theo hình thức 

tập trung trên 12 tháng… không được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ 

thuật y tế". Vì vậy, các thầy thuốc đi học gắn với chuyên môn y, dược được tính là 

thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế. 

4. Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: "Trường hợp các 

thầy thuốc có sự chuyển đổi vị trí công tác, gián đoạn thời gian trực tiếp làm chuyên 

môn kỹ thuật thì được cộng dồn các thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y 

tế” để tính số năm làm chuyên môn kỹ thuật; 

 - Thời gian trực tiếp làm chuyên môn trong giai đoạn tập sự hưởng 85% 

lương được tính và bác sĩ có 02-03 lần chuyển đổi nơi làm việc, có tới 02-03 lần tập 

sự hưởng 85% lương thì tất cả các lần tập sự đó được cộng dồn tính là thời gian là 

chuyên môn kỹ thuật y tế nhưng phải có Giấy chứng nhận theo đúng quy định; 

 - Thời gian học bác sĩ nội trú được tính là thời gian làm chuyên môn kỹ 

thuật (phải có Giấy xác nhận của Nhà trường, bệnh viện hoặc Bằng Bác sĩ nội trú). 

5. Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: "Cá nhân chuyển 

đơn vị công tác được đề nghị xét tặng tại đơn vị trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật 

hoặc quản lý về y tế trước khi chuyển công tác". 

 Ví dụ: Thầy thuốc Lê Thị A đang công tác tại Bệnh viện C, tỉnh X được điều 

động về Sở Y tế tỉnh X giữ chức Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. Thầy thuốc Lê Thị A 

được tham gia nộp hồ sơ xét tặng tại Bệnh viện C, tỉnh X nếu Bệnh viện C, tỉnh X 

đủ điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở; hoặc thầy thuốc Lê Thị A có thể đề nghị 

xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở Sở Y tế tỉnh X. 

6. Điều 9, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn xét tặng danh 

hiệu "Thầy thuốc Nhân dân": cụm từ "Danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân” được xét 

tặng cho thầy thuốc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" và 

đạt các tiêu chuẩn sau:…" cụ thể, sau khi được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc 

Ưu tú", các thầy thuốc phải đạt được các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9, Nghị 

định số 41/2015/NĐ-CP thì mới tham gia xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân"; 

các tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học và khen thưởng phải đạt được sau khi đã được 

phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú".  
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7. Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP: Hội đồng cấp 

Nhà nước qua các đợt xét trước đã xem xét đối với những đối tượng chủ nhiệm 01 

đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở và tham gia 01 đề án, đề tài dự án khoa 

học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp bộ, tỉnh. Tuy nhiên, Ban Thi đua – Khen 

thưởng Trung ương không đồng ý với cách xem xét, vận dụng này. Do đó, với đợt 

xét lần thứ 14, đề nghị các đơn vị thực hiện xét đúng theo điều kiện, tiêu chuẩn qui 

định tại Nghị định. 

8. Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định “Thầy 

thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…” được 

quy định là các thầy thuốc công tác trên địa bàn các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo. Các thầy thuốc làm việc tại các Trung tâm y tế huyện, các bệnh 

viện tuyến huyện đóng trên địa bàn các xã này đều được tính. 

9. Khoản 4, Điều 10 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: "đã được 06 lần 

được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh 

vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển 

khoa học kỹ thuật về y tế". Không quy định về tính liên tục, cũng như năm liền kề 

giữa các lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bằng khen cấp Bộ, tỉnh phải là 

bằng khen có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát 

triển khoa học kỹ thuật về y tế. Vì vậy, các Bằng khen của Bộ, tỉnh về chuyên đề 

không liên quan đến lĩnh vực y tế, ví dụ: Bằng khen chuyên đề về an ninh quốc 

phòng, phòng chống cháy nổ, công tác Đảng, công tác đoàn thể, Lễ kỷ niệm, Hội 

nghị, thành lập đơn vị, bằng khen cống hiến, các hội thao sáng tạo... không được tính 

vào điều kiện xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú". Bằng 

khen của Công đoàn Y tế Việt Nam không được tính tương đương với Bằng khen 

cấp Bộ, tỉnh. 

10. Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định: Hội đồng cấp 

cơ sở và Hội đồng cấp Bộ, tỉnh do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thành lập 

có từ 09 đến 19 thành viên. 

11. Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP: có thể mời một số Thầy 

thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tham gia Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc 

Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" (nếu có). 

12. Khoản 7, Điều 11 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP không quy định thành 

lập Tổ thư ký giúp Hội đồng thẩm định hồ sơ xét tặng. Tuy nhiên, các Hội đồng có 
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thể thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng; để bảo đảm tính khách quan, những 

cá nhân đang đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú thì 

không tham gia Thành viên và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.  

13. Điều 12 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP:  

- Cá nhân đang công tác ở những đơn vị không đủ điều kiện thành lập Hội 

đồng cơ sở (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe tỉnh, Hội đông y, Hội Chữ thập đỏ…) nộp hồ sơ đề nghị xét tặng 

tại Hội đồng cấp cơ sở Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương 

đó. Việc lấy phiếu tín nhiệm của quần chúng được tổ chức tại đơn vị công tác chỉ 

hợp lệ khi đơn vị có đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 

trình độ trung cấp y, dược trở lên tham dự cuộc họp. Nếu không hợp lệ, cá nhân đề 

nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc phải thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm quần 

chúng tại Hội đồng cấp cơ sở tương ứng; 

- Giải thích từ ngữ: cụm từ "các đơn vị y tế không đủ điều kiện thành lập Hội 

đồng" được nêu tại Điểm b, Khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 41/2015/NĐ-CP là 

những đơn vị y tế không thuộc quy định tại Khoản 1, 2, Điều 12, Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP; 

- Thầy thuốc đang công tác tại Trạm Y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế huyện 

được xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở Trung tâm Y tế huyện theo Khoản 2, Điều 12, 

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. Thành phần Hội đồng theo quy định tại Điểm a, 

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP; 

- Thầy thuốc công tác tại phòng Y tế huyện không có đơn vị trực thuộc không 

đủ điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở cấp huyện sẽ đề nghị xét tặng tại Hội đồng 

cấp cơ sở Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 41/NĐ-CP quy định: “Hội đồng cấp cơ sở 

cấp huyện có Trạm y tế xã trực thuộc Phòng y tế và các cơ sở y tế khác trên địa bàn”, 

do vậy thầy thuốc đang công tác tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ 

được xét tặng tại Hội đồng này. Ngoài ra, thầy thuốc công tác tại Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình sẽ được xét tặng tại Hội đồng cơ sở Sở Y tế tại địa phương đó; 

- Ở những đơn vị nếu tất cả các đồng chí lãnh đạo đơn vị đều tham gia xét tặng 

danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” thì Chủ tịch Hội đồng cấp cơ 

sở do Chủ tịch Công đoàn đảm nhiệm, trường hợp tất cả các đồng chí đều tham gia 
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xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” thì chuyển hồ sơ về 

Hội đồng cấp cơ sở tại cơ quan Bộ Y tế (nếu đơn vị đó thuộc, trực thuộc Bộ) hoặc 

Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội 

đồng cấp cơ sở tại các Bộ, Ban ở Trung ương có Y tế ngành; 

- Thầy thuốc đang công tác tại các cơ sở y tế tư nhân thì được xét tại Hội đồng 

cấp cơ sở y tế tư nhân đó nếu cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện thành lập Hội đồng theo 

quy định tại các Khoản 1 và 2, Điều 12 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP hoặc tại Hội 

đồng cấp cơ sở cấp huyện mà đơn vị đóng trên địa bàn huyện đó. 

14. Điểm d, Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP: 

- Người được tham gia lấy ý kiến tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: 

cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có trình độ từ trung cấp trở lên. Việc lấy ý 

kiến chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị có trình độ trung cấp y, dược trở lên tham dự cuộc họp. Đối tượng hợp đồng 

lao động có thời hạn 01 năm trở lên có đóng bảo hiểm xã hội vẫn được tham gia lấy 

ý kiến tín nhiệm; 

Ví dụ: đơn vị có 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ 

từ trung cấp trở lên (trong đó có 60 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 

trình độ trung cấp y, dược trở lên). Về tổ chức cuộc họp, theo nguyên tắc 100% số cán 

bộ hiện có phải tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù của các bệnh viện, 

phải có các y, bác sỹ, điều dưỡng trực cấp cứu, khám bệnh, đi học,…. Do vậy, khi triệu 

tập, phải có ít nhất là 40 cán bộ có trình độ trung cấp y, dược trở lên mới hợp lệ. Điều 

này có nghĩa là: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bao gồm: 40 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ trung cấp y, dược trở lên (2/3 

của 60 người có trình độ trung cấp y, dược trở lên) và 40 cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trình độ trung cấp trở lên của các chuyên ngành khác. 

- Thường trực Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm tham mưu trình Chủ tịch 

Hội đồng cấp cơ sở quyết định cách thức tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức để lấy ý kiến của quần chúng về việc ủng hộ, giới thiệu đối với cá nhân đề nghị 

xét tặng:  

+ Những đơn vị có số lượng cán bộ, công chức, viên chức lớn thì có thể tổ 

chức Hội nghị riêng theo các bộ phận trực thuộc gồm những cán bộ, công chức, viên 

chức có tính chất công việc giống nhau. Kết quả bầu của đơn vị là tổng hợp kết quả 

bầu của các hội nghị cơ sở trực thuộc; 
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+ Nghị định không qui định về hình thức lấy ý kiến tín nhiệm của quần chúng 

(biểu quyết hay bỏ phiếu kín). Tuy nhiên, việc xác định sự ủng hộ của các thành viên 

tham gia Hội nghị cán bộ công chức nên được thể hiện bằng hình thức bỏ phiếu, để 

lưu hồ sơ và tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. 

 - Nghị định số 41/2015/NĐ-CP không quy định "Trích ngang cá nhân được đề 

cử phải niêm yết trước khi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để lấy ý 

kiến ủng hộ của quần chúng, cũng như thời gian niêm yết". Do vậy, việc thẩm tra hồ 

sơ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng cấp cơ sở.  

15. Điểm b, Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP: Đối với các tài 

liệu minh chứng về thành tích cống hiến trong hoạt động nghiên cứu khoa học nộp 

kèm hồ sơ cá nhân được quy định: 

- Sao y bản chính Quyết định công nhận kết quả của Hội đồng Khoa học Công 

nghệ, Hội đồng sáng kiến có thẩm quyền hoặc Bằng độc quyền sáng chế, Giấy chứng 

nhận sáng kiến hoặc Biên bản nghiệm thu đề tài có xác nhận của đơn vị; 

- Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ không 

thể thay thế Quyết định công nhận kết quả đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ hay Biên bản 

nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ.  

16. Các quy định khác: 

- Nghị định số 41/2015/NĐ-CP không quy định về việc lấy giấy xác nhận việc 

chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi 

cư trú. Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai, Hội đồng 

cấp cơ sở có trách nhiệm xác minh, thẩm tra nội dung hồ sơ của cá nhân và chịu trách 

nhiệm về hồ sơ của cá nhân đó; 

- Người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi có ý kiến phản 

ánh liên quan đến xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 

chính là Chủ tịch Hội đồng các cấp. Phản ánh, kiến nghị gửi cấp nào thì Chủ tịch Hội 

đồng cấp đó phải có trách nhiệm giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Thường trực Hội đồng 

cấp tỉnh và có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP; 

- Nghị định số 41/2015/NĐ-CP không quy định chỉ tiêu số lượng cho từng Hội 

đồng khi xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; 
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- Chiến trường B, C, K là: chiến trường miền Nam (B), chiến trường Lào (C), 

chiến trường Campuchia (K) trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước; 

- Biểu mẫu số 04: Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP quy định “…Tổ thư ký có trách nhiệm lấy ý kiến thành viên Hội 

đồng vắng mặt bằng phiếu bầu…”. Vì vậy, các mục 6 và 7 phải ghi số thành viên 

Hội đồng tham gia bỏ phiếu theo Quyết định thành lập Hội đồng; 

- Biểu mẫu số 05 và 06 các Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, tại mục 11 Số đề tài khoa học, sáng 

kiến, ứng dụng khoa học, ngoài kê khai số lượng các đề tài, sáng kiến thì cần lựa 

chọn đề tài, sáng kiến tiêu biểu ghi rõ tên đề tài, sáng kiến, biên bản nghiệm thu hoặc 

Giấy chứng nhận hoặc số Quyết định công nhận kết quả đề tài, sáng kiến;  

- Biểu mẫu số 08 và 09 các Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” không cần dán ảnh (chỉ cần nộp 02 ảnh 

ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ vào phía sau ảnh gửi kèm hồ sơ cá nhân để phục vụ 

việc in sách), hồ sơ phải được ký nháy từng trang và cá nhân phải cam kết về độ tin 

cậy, tính chính xác của hồ sơ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, 

cá nhân không cần dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào Bản tóm tắt thành tích. Do vậy, 

việc thẩm tra hồ sơ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Hội đồng cấp cơ sở; 

- Thực hiện Công văn số 1911/BTĐKT-VP, ngày 20/7/2021 của Ban Thi đua 

– Khen thưởng Trung ương về việc nhận hồ sơ khen thưởng, đề nghị Hội đồng cấp 

Bộ, tỉnh khi nộp hồ sơ về Hội đồng cấp Nhà nước phải: 

+ Bảng nhập dữ liệu khen thưởng của các cá nhân (xin gửi kèm theo biểu mẫu 

và Hướng dẫn cách nhập dữ liệu file excel); 

+ Bản scan hồ sơ khen thưởng: độ phân giải bản scan có thể đặt 200-250 dpi 

(tùy thuộc chất lượng bản in văn bản điều chỉnh để dung lượng bản đính kèm thấp 

nhất, nhưng vẫn đảm bảo đủ chất lượng hình ảnh). Bản scan gồm:  

 Tờ trình + danh sách + Biên bản họp hội đồng, biên bản kiểm phiếu: 

scan (nối) thành 1 file duy nhất.  

 Báo cáo thành tích: scan từng trường hợp cho vào 1 thư mục đặt tên 

Bao cao thanh tich và nén lại (đính kèm file rar hoặc zip...).  

- Hội đồng cấp Nhà nước chỉ nhận hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục theo 

quy định của Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu 

tú” lần thứ 14 được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và theo quy định tại 

Điều 8 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí thực hiện 

và có trách nhiệm chi thưởng cho các cá nhân được phong tặng danh hiệu “Thầy 

thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” của Hội đồng mình với mức tiền thưởng được 

quy định tại Khoản 3, Điều 71 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ. 

Bộ Y tế yêu cầu các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các 

đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, 

Y tế ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 bảo đảm 

đúng yêu cầu, tiến độ và quy định đã đề ra. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, đề nghị có văn 

bản gửi về Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ 

Y tế) qua hộp thư điện tử thidua.ttkt@moh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. 

Mọi thông tin liên lạc, xin trao đổi với các chuyên viên: 

- Đồng chí Trần Xuân Hà, Chuyên viên chính Vụ Truyền thông và Thi đua, khen 

thưởng, số điện thoại 091.3307.558, email: xuanha79@yahoo.com; 

- Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen 

thưởng, điện thoại: 098.8351.186, email: hanhnga138@gmail.com./. 

  

 

 
BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 
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