
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-TCCB Bình Định, ngày     tháng    năm 2021 

   V/v triển khai xét tặng danh hiệu  

TTND, TTƯT lần thứ 14 - năm 2023 

 

     Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Công ty Cổ phần Dược - TTBYT Bình Định; 

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện Hòa Bình. 
 

Thực hiện 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 5476/QĐ-

BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế (gửi kèm);  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến, thông báo công khai, rộng rãi và hướng dẫn thực 

hiện nội dung 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”; Kế 

hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú lần” thứ 

14 - năm 2023 của Bộ Y tế đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị. 

2. Thành lập Hội đồng cấp cơ sở để xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét 

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

2023 của cá nhân thuộc thẩm quyền xét chọn của đơn vị. 

Thành viên tham gia Hội đồng xét tặng không là đối tượng xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

3. Tổ chức xét chọn danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu 

tú” lần thứ 14 - năm 2023 tại Hội đồng cấp cơ sở đảm bảo đúng đối tượng, tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 

05/5/2015 của Chính phủ và đúng tiến độ thời gian theo Kế hoạch của Bộ Y tế. 

4. Quy trình xét chọn phải đảm bảo nguyên tắc: Dân chủ, công khai và 

khách quan, phát huy tinh thần dân chủ của công chức, viên chức, người lao 

động trong việc giới thiệu và xét chọn danh hiệu vinh dự Thầy thuốc. 

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc 

Ưu tú” phải đủ số lượng 03 bộ, thực hiện theo mẫu kèm theo Quyết định số 

5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế và gửi về Sở Y tế trước ngày 

20/3/2022. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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