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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 745 /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 25  tháng 3  năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2020 

 

Ngày 13/01/2020 tại Sở Y tế, Hội đồng xét công nhận sáng kiến do Ông 

Trịnh Hữu Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch hội đồng, đã tổ chức họp xét 

duyệt các đề tài NCKH, sáng kiến và giải pháp mới theo đề nghị của các đơn vị y 

tế trong tỉnh. 

Ngày 11/02/2020  tại Sở Y tế, Hội đồng Thi đua khen thưởng do Ông Từ 

Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch hội đồng, đã tổ chức họp xét và bình 

chọn (hình thức bỏ phiếu kín) theo danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua và các 

hình thức khen thưởng tổng kết khối thi đua y tế năm 2019.  

Ngày 12/3/2020 tại Sở Y tế, Hội đồng Thi đua khen thưởng do Ông Từ 

Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch hội đồng, đã tổ chức họp xét và bình 

chọn (hình thức bỏ phiếu kín) theo danh sách đề nghị khen thưởng thành tích cao 

năm 2019 của các đơn vị y tế.  

I. Kết quả xét khen thưởng tổng kết năm 2019: 

1) Danh hiệu Lao động tiên tiến: 

     a. Cá nhân: tổng số các đơn vị đề nghị 6.035 cá nhân 

- Công nhận: 6.223 (Quyết định 108/QĐ-SYT ngày 13/02/2020) 

b. Tập thể: tổng số các đơn vị đề nghị 521 tập thể 

- Công nhận: 518 (Quyết định 108/QĐ-SYT ngày 13/02/2020) 

2) Xét công nhận đề tài, sáng kiến đề nghị CSTĐCS: 

* Tổng số danh sách đề nghị: 260 đề tài, 113 sáng kiến (909 cá nhân thực 

hiện) – Công nhận 254 đề tài, 106 sáng kiến (879 người thực hiện) 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 75% trở lên: 879 cá nhân  

- Không đạt số phiếu bầu: 30 cá nhân (Phụ lục I) 

-   Công nhận danh hiệu CSTĐCS năm 2019: 694 cá nhân (theo Quyết định 

109/QĐ-SYT ngày 13/02/2020) 

3) Giấy khen của Sở Y tế: theo Quyết định 110/QĐ-SYT ngày 13/02/2020 

     - Tập thể: 270     - Cá nhân: 2.492 

4) Tập thể Lao động xuất sắc: danh sách đề nghị 152 tập thể, trong đó: 

- Công nhận TTLĐXS: 148 (Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 

của UBND tỉnh An Giang) 

- Không đạt tỷ lệ phiếu bầu: 01 
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- Không đủ điều kiện: 02 tập thể (Phụ lục II) 

5) Bằng khen UBND tỉnh:  

* Tập thể: danh sách đề nghị 41 tập thể, trong đó: 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu: 41 tập thể 

* Cá nhân: danh sách đề nghị 139 cá nhân, trong đó: 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu: 137 cá nhân 

- Không đủ điều kiện trình xét: 02 cá nhân (Phụ lục III) 

(Danh sách khen thưởng theo Quyết định số 49/QĐ-UBND                   

ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh An Giang) 

6) UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các Khối thi đua y tế năm 

2019: Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh An Giang 

* Cờ thi đua: 

1. Chi cục An toàn VSTP tỉnh An Giang 

2. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh An Giang 

3. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang 

4. Trung tâm Y tế huyện An Phú - tỉnh An Giang 

5. Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang 

*Bằng khen của UBND tỉnh: 

1. Thanh tra Sở Y tế 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế 

3. Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh 

4. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang 

5. Trung tâm Y tế Tp. Long Xuyên  

6. Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn 

7. Trung tâm Y tế huyện Phú Tân  

8. Trung tâm Y tế Tx. Tân Châu 

9. Trung tâm Dân số - KHHGĐ Tp Châu Đốc 

10. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Phú Tân 

11. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Châu Thành 

7) Đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: (Phụ lục IV) 

* Danh sách đề nghị 23 cá nhân, trong đó: 

- Đạt tỷ lệ phiếu bầu >90%: 21 cá nhân 

- Không đạt tỷ lệ phiếu bầu: 02 cá nhân  
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8) Đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  

 Trung tâm Y tế huyện An Phú - tỉnh An Giang – đạt tỷ lệ 100% 

II. Nhận xét, đề nghị: 

Năm 2020 các đơn vị đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác thi đua 

khen thưởng, tổng hợp hồ sơ và trình xét theo quy định.  

Các đơn vị đã tổ chức tổng kết và bình xét thi đua cụm khối y tế năm 2019 

theo kế hoạch,  các khối thi đua TTYT và bệnh viện huyện, thị, TP đã tổ chức 

tổng kết, chấm điểm, bình xét khen thưởng theo kế hoạch của khối thi đua. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định về 

công tác thi đua khen thưởng; chưa rà soát, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn các đối 

tượng trình khen, cụ thể như: 

- Đề nghị Bằng khen UB không đủ điều kiện: cá nhân đã có BK 2018 

(BVĐKTT An Giang); cá nhân không đề nghị đề tài, sáng kiến (TTYT Châu 

Thành). 

- Đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc: không đủ điều kiện (TTYT huyện 

Tịnh Biên, TTYT Tp. Châu Đốc). 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chưa đầy đủ các biểu mẫu báo cáo, thống kê 

theo quy định: Thống kê biên chế và kết quả khen thưởng (mẫu số 5/TĐKT) và 

Quyết định công nhận cá nhân HTXSNV 2 năm liền để đề nghị Bằng khen UB 

tỉnh. Lưu ý: đối với lãnh đạo đơn vị thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đề nghị khen 

thưởng thì phải có kết quả đánh giá của BTV Tỉnh ủy hàng năm. 

Để công tác thi đua khen thưởng ngày càng đạt chất lượng, tạo sự công 

khai, minh bạch, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân 

CB,CC-VC trong ngành y tế, đề nghị lãnh đạo các đơn vị y tế lưu ý thực hiện một 

số việc sau:  

- Tổ chức triển khai và phổ biến cho CB, CC-VC các văn bản Luật về công 

tác TĐKT; Quy chế xét TĐKT của tỉnh An Giang và các văn bản hướng dẫn có 

liên quan. 

- Hướng dẫn cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký các danh hiệu 

thi đua từ thấp đến cao, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.  

- Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước (Chiến sĩ thi đua cấp 

tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương, 

Thầy thuốc ưu tú,…) cá nhân phải có đề tài NCKH, sáng kiến cấp tỉnh do Chủ 

tịch Hội đồng Xét duyệt sáng kiến của tỉnh hoặc huyện, thị, thành phố công nhận.  

* Lưu ý: các bản báo cáo thành tích cá nhân phải nêu rõ tính mới, tính khả 

thi, hiệu quả và phạm vi áp dụng thực tiển (tại đơn vị, trong tỉnh, toàn quốc). 

Tham khảo Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến của Sở Y 

tế (theo Quyết định số 30/QĐ-SYT ngày 07/01/2019).   

- Tổ chức họp Hội đồng TĐKT, lấy phiếu tín nhiệm (phiếu kín) và thông 

báo công khai kết quả bình xét và trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. 
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* Lưu ý: phải tổ chức họp xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, người lao 

động trước và trên cơ sở đó bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng tổng kết năm 

đối với cá nhân. 

 - Củng cố bộ phận thực hiện công tác TĐKT của đơn vị; tham mưu tổ chức 

xét khen thưởng đúng quy định, kiểm tra chặt chẽ các danh sách trình xét, đảm 

bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ,…trước khi trình Hội đồng. 

- Hồ sơ trình khen thưởng phải đầy đủ các biểu mẫu, báo cáo thành tích, 

biên bản họp của hội đồng thi đua khen thưởng phải thể hiện rõ quy định về tỷ lệ  

số lượng trình khen (không quá 50% trong số đủ điều kiện để đề nghị Bằng khen, 

CSTĐ cấp tỉnh; chọn không quá 15% cá nhân đạt LĐTT để nghị CSTĐ cơ sở;….) 

theo Quy chế về công tác Thi đua khen thưởng của tỉnh và gởi cho Văn phòng Sở 

Y tế đúng thời gian quy định. 

- Cập nhật kết quả và lưu trữ hồ sơ TĐKT theo đúng quy định, để làm cơ sở 

đối chiếu và đề nghị khen thưởng các năm tiếp theo. 

 Trên đây là tổng hợp kết quả xét khen thưởng tổng kết công tác năm 2019 

của Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị y tế tỉnh, huyện; 

- Thành viên HĐTĐKT ngành Y tế; 

- Ban TĐKT tỉnh; 
- Lưu: VT. 
   

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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Phụ lục 

I. Danh sách không đạt tỷ lệ phiếu bầu đề tài, sáng kiến năm 2019 

1) Lê Văn Danh, phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa Trung tâm 

2) Nguyễn Ngọc Thanh Mai, phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa Trung tâm 

3) Nguyễn Thị Điệp, phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện đa khoa Trung tâm 

4) Đặng Thị Ngọc Ngân, phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện đa khoa Trung tâm 

5) Nguyễn Thanh Trung, Trưởng khoa Truyền nhiễm - TTYT huyện An Phú 

6) Thái Hoàng Để, Phó trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - TTYT huyện An Phú 

7) Phạm Thị Loan Nghi, Điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm - TTYT An Phú 

8) Nguyễn Chí Hùng,  Khoa Truyền nhiễm - TTYT huyện An Phú 

9) Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Kiểm soát bệnh tật &HIV/AIDS - TTYT An Phú 

10)  Thái Hoàng Để, Phó trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - TTYT huyện An Phú 

11)  Nguyễn Trí Dũng, Trưởng trạm Y tế Vĩnh Hậu - TTYT huyện An Phú 

12)  Phạm Văn Hải, Trưởng phòng khám khu vực Đồng Ky - TTYT huyện An Phú 

13)  Nguyễn Thị Trang, Phó phòng Tổ chức- Hành chính - TTYT huyện Tịnh Biên 

14)  Châu Nhật Ly, Phó giám đốc - TTYT huyện Tịnh Biên 

15)  Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phòng Tổ chức hành chính - TTYT huyện Tịnh Biên 

16)  Nguyễn Tâm Thà, Phòng Tổ chức hành chính - TTYT huyện Tịnh Biên 

17)  Lê Phước Đạt, Phòng Tổ chức -Hành chính - TTYT Tp. Châu Đốc 

18)  Nguyễn Thanh Long, TK Kiểm soát nhiễm khuẩn - TTYT Tp. Long Xuyên 

19)  Nguyễn Thị Kim Hoàng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn- TTYT Tp. Long Xuyên 

20)  Quách Trọng Chân, Trưởng khoa Liên chuyên khoa - TTYT Tp. Long Xuyên 

21)  Đinh Thị Tuyết Mai, Liên chuyên khoa - TTYT Tp. Long Xuyên 

22)  Phạm Trí Nên, Liên chuyên khoa - TTYT Tp. Long Xuyên 

23)  Nguyễn Thị Xuân Đào, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - TTYT Tp. Long Xuyên 

24)  Dương Văn Quí, Phòng Tổ chức hành chính - TTYT Tp. Long Xuyên 

25)  Cù Thị Thanh Nguyên, Dân số - KHHGĐ phường Mỹ Long - Tp. Long Xuyên 

26)  Lê Thị Mộng Thu,  Dân số - KHHGĐ phường Mỹ Thạnh - Tp. Long Xuyên 

27)  Võ Thanh Hằng, Dân số - KHHGĐ phường Bình Khánh Tp. Long Xuyên 



 6 

28)  Lê Minh Tín, Trưởng khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Sản Nhi 

29)  Lê Thị Mai Trân, Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Sản Nhi 

30)  Phạm Thị Kim Anh, Dân số - KHHGĐ xã Mỹ Hòa Hưng - Tp. Long Xuyên 

II. Danh sách tập thể không đạt danh hiệu TTLĐXS 2019 

1) Tập thể Chi cục Dân số KHHGĐ: không đạt % phiếu bầu 

2) Khoa Nội - TTYT Tịnh Biên: không đủ điều kiện (cá nhân LĐTT 64%) 

3) Khoa Xét nghiệm CĐHA - TTYT Tp Châu Đốc: không đạt 100% cá nhân 

HTNV 

III. Danh sách không trình Bằng khen UBND tỉnh 2019 

1) Nguyễn Văn Thanh - PGĐ TTYT Châu Thành: không đề nghị đề tài, sáng 

kiến 2019 

2) Dương Thị Thu Cúc - Bệnh viện ĐKTT An Giang: đã có BK UB năm 2018 

IV. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

* Danh sách trình Hội đồng xét duyệt tỉnh (đạt tỷ lệ phiếu bầu >90%) 

1) Ông Phan Văn Bé - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm An Giang. 

2) Ông Phạm Ngọc Kiếu - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm An Giang. 

3) Ông Trương Triều Phong - Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh 

viện đa khoa Trung tâm An Giang. 

4) Ông Hồ Hiền Sang - Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa - Huyết học, Bệnh viện 

đa khoa Trung tâm An Giang. 

5) Ông Mai Nhật Quang - Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm An Giang. 

6) Bà Hồ Ngọc Điệp - Quyền Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa khu 

vực tỉnh. 

7) Ông Trần Minh Quang - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa khu 

vực tỉnh. 

8) Ông Lê Thiện Hòa - Trưởng phòng Nội soi, Bệnh viện đa khoa khu vực 

tỉnh. 

9) Bà Võ Thị Kim Hoàn - Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh An Giang. 

10) Ông Nguyễn Lâm Đạt Nhân, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Mắt-TMH-

RHM, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang. 

11) Ông Phạm Thế Mỹ - Phó trưởng khoa Nội Nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 

An Giang. 
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12) Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó trưởng khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Sản 

Nhi tỉnh An Giang. 

13) Bà Đào Thị Tường Vi - Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản 

Nhi tỉnh An Giang. 

14) Ông Đỗ Xuân Nguyên - Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS-Lao-Da 

liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang. 

15) Bà Lê Thị Thanh Phương - Phó trưởng khoa Phòng chống Bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang. 

16) Ông Nguyễn Văn Tiếng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành. 

17) Ông Bùi Quan Vi - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế 

huyện Phú Tân. 

18) Bà Ngô Thiện Thu Hồng - Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế 

huyện Phú Tân. 

19) Bà Nguyễn Thị Sương - Phó Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. 

20) Ông Salayman - Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh,

 Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc. 

21) Ông Lê Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ Tp. Long 

Xuyên. 

* Danh sách không đạt tỷ lệ phiếu bầu 

1) Lê Văn Đức – Phó Trưởng phòng QLCL Bệnh viện Sản Nhi. 

2) Nguyễn Hoài An – Trưởng khoa Dược TTB-VTYT  Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành. 
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