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THÔNG BÁO  

KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

 

Ngày 17/01/2022 tại Sở Y tế, Hội đồng xét công nhận sáng kiến do Ông 

Phan Vân Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch hội đồng, đã tổ chức 

họp xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến và giải pháp 

mới theo đề nghị của các đơn vị y tế trong tỉnh. 

Ngày 14/02/2022  tại Sở Y tế, Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) do 

Ông Trần Quang Hiền - 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 2021.  

Ngày 15/3/2022 tại Sở Y tế, Hội đồng Thi đua khen thưởng do Ông Trần 

Quang Hiền - 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 

của các đơn vị y tế.  

I. Kết quả xét khen thưởng tổng kết năm 2021: 

1) Danh hiệu Lao động tiên tiến: 

- Cá nhân: tổng số các đơn vị đề nghị 6.591 cá nhân 

Công nhận: 6.590 (Quyết định 214/QĐ-SYT ngày 15/02/2022) 

- Tập thể: tổng số các đơn vị đề nghị 506 tập thể 

Công nhận: 506 (Quyết định 214/QĐ-SYT ngày 15/02/2022) 

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

* Tổng số danh sách đề nghị: 230 đề tài, 112 sáng kiến (879 lượt người 

thực hiện) – Công nhận 229 đề tài, 112 sáng kiến (878 lượt người thực hiện) 

* Danh sách đề nghị Chiến sĩ thi đua cơ sở: 766 cá nhân. 

Công nhận danh hiệu CSTĐCS năm 2021: 762 cá nhân (theo Quyết định 

215/QĐ-SYT ngày 15/02/2022) 

3) Giấy khen của Sở Y tế: theo Quyết định 213/QĐ-SYT ngày 15/02/2022 

     - Tập thể: 221     - Cá nhân: 2.290  

4) Tập thể Lao động xuất sắc: danh sách đề nghị 148 tập thể, trong đó: 

- Danh sách đề nghị 139 tập thể (Tờ trình số 870/TTr-SYT ngày 28 tháng 

03 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 

- Không đủ điều kiện trình xét: 09 tập thể (Phụ lục đính kèm) 
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5) Bằng khen UBND tỉnh:  

* Tập thể:  

- Danh sách đề nghị 139 tập thể (Tờ trình số 870/TTr-SYT ngày 28 tháng 

03 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 

* Cá nhân:  

- Danh sách đề nghị 116 cá nhân, trong đó: 

+ Danh sách đề nghị 105 cá nhân (Tờ trình số 870/TTr-SYT ngày 28 tháng 

03 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 

+ Không đủ điều kiện trình xét: 11 cá nhân (Phụ lục đính kèm) 

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

2021: Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh An Giang 

* Cờ thi đua: 

1. Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang. 

3. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. 

4. Trung tâm Y tế huyện An Phú. 

5. Trạm Y tế xã Vĩnh Trường – huyện An Phú. 

6. Trạm Y tế xã Bình Thạnh Đông – huyện Phú Tân 

*Bằng khen của UBND tỉnh: 

1. Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang. 

3. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang. 

4. Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn. 

5. Trung tâm y tế Tp. Long Xuyên. 

6. Trung tâm y tế Tx. Tân Châu. 

7. Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh – huyện Châu Thành. 

8. Trạm Y tế xã Tân An – Tx. Tân Châu. 

9. Trạm Y tế xã Vĩnh Phú – huyện Thoại Sơn. 

7) Đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 

Danh sách đề nghị 21 cá nhân (Tờ trình số 754/TTr-SYT ngày 15 tháng 

03 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 

8) Đề nghị Cờ Chính phủ: 

 Danh sách đề nghị: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (Tờ trình số 

468/TTr-SYT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 

9) Đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 

 Danh sách đề nghị 03 cá nhân, trong đó: 

 - Đề nghị 01 cá nhân (Tờ trình số 930/TTr-SYT ngày 01 tháng 04 năm 

2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 
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 - Không đủ điều kiện trình xét: 02 cá nhân (Phụ lục đính kèm). 

II. Nhận xét, đề nghị: 

Các đơn vị đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp hồ 

sơ và trình xét theo quy định; các khối thi đua ngành Y tế tổ chức bình xét, chấm 

điểm, tổng kết, bình xét thi đua cụm khối y tế năm 2021 theo đúng kế hoạch của 

khối; Sở Y tế tổ chức kiểm tra, chấm điểm thi đua của các Trạm Y tế xã, phường 

để đề nghị khen thưởng theo đúng tỷ lệ quy định. 

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 2021 cho cá nhân chưa có 02 năm trở lên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ (BVĐKTT An Giang, BVĐK Khu vực tỉnh, BVĐK Khu vực 

Tân Châu, TTYT Long Xuyên, TTYT Châu Phú, TTYT Tri Tôn). 

- Đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc chưa đủ điều kiện có 100% cá nhân 

trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao (TTYT Thoại Sơn). 

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

theo quy định: 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. 

- Báo cáo thành tích chưa đầy đủ nội dung, còn sơ sài, báo cáo chưa ghi cụ 

thể số quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của cấp có thẩm quyền; số quyết 

định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. 

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 thi đua khen thưởng; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

An Giang, công văn 1099/SNV-TĐKT ngày 23/06/2021 của Sở Nội vụ 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. 

- 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. 

* 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. 
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- 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, báo cáo thành tích,…trước khi trình Hội đồng. 

- Hồ sơ trình khen thưởng phải đầy đủ các biểu mẫu, biên bản họp của hội 

đồng thi đua khen thưởng 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 2021 

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  

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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Phụ lục 

I. Danh sách không đạt tỷ lệ phiếu danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021 

1. Lê Nhã Trúc, TYT Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. 

II. Danh sách không đủ điều kiện xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021. 

1. Ngô Thị Kiều Dung, Phó Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm An Giang 

2. Nguyễn Hữu Lộc, Phó Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm An Giang 

3. Nguyễn Văn Khoa, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh lý Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm An Giang. 

4. Nguyễn Thúc Bích Vân, Bác sĩ, Phòng khám đa khoa Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh. 

III. Danh sách không trình Danh hiệu Tập thể LĐXS: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang, Khối thi đua số 2. 

2. Chi cục An toàn VSTP tỉnh An Giang, Khối thi đua 2. 

3. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Khối thi đua 3. 

4. Bệnh viện Tim mạch An Giang, Khối thi đua 3. 

5. Trung tâm Y tế  huyện An Phú, Khối thi đua 4. 

6. Trung tâm Y tế  Tp. Long Xuyên, Khối thi đua 4. 

7. Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, Khối thi đua 4. 

8. Khoa Nội tổng hợp-Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. 

9. Khoa Giải phẩu bệnh lý, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang. 

IV. Danh sách không đủ điều kiện trình Bằng khen UBND tỉnh 2021 

1. Lê Minh Tấn Phát, Nhân viên Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tỉnh An Giang 

2. Nguyễn Thị Kim Mỹ, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tỉnh An Giang 

3. Phan Văn Bé, Phó Giám Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An 

Giang 

4. Lâm Võ Hùng, Phó Giám Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An 

Giang 

5. Lữ Văn Trạng, Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh tỉnh An Giang 

6. Trần Phước Hồng, Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh tỉnh 

An Giang 

7. Nguyễn Văn No, Giám đốc , Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu, tỉnh 

An Giang 

8. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

9. Mai Thảo Ly, Phó khoa Ngoại Sản, Trung tâm Y tế thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 
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10. Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang 

11. Triệu Thanh Bình, Phó giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang 

V. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

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

1. Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc, Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An 

Giang 

2. Trương Văn Lâm, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Trung 

tâm tỉnh An Giang 

3. Lê Hồ Tiến Phương, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm tỉnh An Giang 

4. Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa Trung 

tâm tỉnh An Giang 

5. Văn Kim An, Chi cục trưởng, Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh An Giang 

6. Lê Minh An, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang 

7. Phạm Thị Bích Tuyền, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

8. Nguyễn Thị Diễm Trang, Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện 

An Phú, tỉnh An Giang 

9. Thái Hoàng Để, Phó trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế 

huyện An Phú, tỉnh An Giang 

10. Nguyễn Hoàng Huy, Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

11. Cao Vĩnh Phúc, Trưởng trạm Y tế Bình Hòa, Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

12. Võ Văn Son, Trưởng trạm Y tế Cần Đăng, Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

13. Nguyễn Thị Sương, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang 

14. Nguyễn Phước Hồng, Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

15. Phạm Bửu Lộng, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang 

16. Đỗ Liên Tươi, Phó trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

17. Bùi Quan Vi, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang 

18. Ngô Thiện Thu Hồng, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang 

19. Nguyễn Văn Khi, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y 

tế huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 
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20. Trần Công Xum, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

21. Trương Thị Tuyết Mai, Phó khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm 

Y tế huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

VI. Danh sách không đủ điều kiện trình Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

năm 2021 

1. Lê Minh An, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú. 

2. Nguyễn Phước Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu 
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