
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 3073/SYT-TCCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2019 

V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sức khoẻ nhân dân” 

và Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp dân số” năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Lãnh đạo các bệnh viện ngoài công lập; 

- Lãnh đạo Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế; 

Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp dân số” là hình 

thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Y tế để ghi nhận công lao của các cá nhân 

đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân, cho sự nghiệp dân số - kế hoạch hoá gia đình và chỉ tặng 

thưởng một lần cho mỗi cá nhân. 

Sở Y tế An Giang thông báo đến các đơn vị y tế trực thuộc, các bệnh viện 

ngoài công lập, phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố đăng ký danh sách xét tặng 

Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp dân số” theo đúng quy 

định tại Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế: 

1. Đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét Kỷ niệm chương thực 

hiện theo Điều 2, Điều 3, Điều 29, Điều 30 Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 

30/11/2018. 

Lưu ý rà soát, đề nghị đối với các cá nhân đã đề nghị xét tặng Kỷ niệm 

chương năm 2018 chưa trình Bộ Y tế do Thông tư số 38/2018/TT-BYT thay thế 

Thông tư 20/2011/TT-BYT, có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2019. 

Đồng thời rà soát đề nghị bổ sung đối với các cá nhân đã đề nghị xét tặng 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” năm 2017 do chưa nhận được phản hồi 

từ Bộ Y tế. 



2. Hồ sơ gồm có: 

- Tờ trình của đơn vị đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 01). 

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 02). 

- Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân (Mẫu số 03). 

- Biên bản họp xét đề nghị của đơn vị. 

Lưu ý:  

- Đây là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Y tế nên Bản khai tóm 

tắt thành tích cá nhân phải thể hiện được thành tích đóng góp cho sự nghiệp 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sự nghiệp dân số  - kế hoạch 

hoá gia đình trong quá trình công tác. Nêu các hình thức khen thưởng đã được 

Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng từ cao xuống thấp (ghi rõ số 

quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ đề nghị Sở Y tế xem xét tình cấp có 

thẩm quyền quyết định. 

Đối với xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức, bộ máy làm công tác dân 

số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh, huyện, thị, thành phố sẽ gửi hồ sơ về Chi cục 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) để xét tặng theo tiêu chuẩn quy 

định và Chi cục DS-KHHGĐ tổng hợp gửi danh sách về Sở Y tế. Sở Y tế không 

tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của các Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thị, thành phố. 

Thời gian nhận hồ sơ đối với Chi cục DS-KHHGĐ trước ngày 17/12/2019. 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự 

nghiệp dân số” gửi về Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Y tế chậm nhất ngày 

20/12/2019, để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng xét duyệt, đồng 

thời gửi file danh sách qua địa chỉ email lethanhdon@yahoo.com.vn để tổng 

hợp. 

Sở Y tế không xem xét giải quyết các trường hợp không đầy đủ hồ sơ và 

không đúng thời gian quy định.  Chi tiết liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, 

số điện thoại 02963.852.518 hoặc Bác sĩ Phan Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 0913877461. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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