
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

  

Số:              /KH-SYT               Kon Tum, ngày        tháng        năm 2022  
 

KẾ HOẠCH 
Xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 

lần thứ 14 - năm 2023 tại cơ quan Sở Y tế 
______ 

 

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 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 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 tắt là Nghị định số 41/2015/NĐ-CP); 

Căn cứ Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 6483/SYT-TCHC ngày 08/12/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

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

Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 tại cơ quan Sở Y tế, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

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 các cấp đề nghị Chủ tịch Nước tặng 

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

 2. Yêu cầu 

 - Việc tổ chức xét tặng đảm bảo 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 Thầy thuốc. 

 - Hội đồng cơ sở cơ quan Sở Y tế thực hiện việc xét duyệt và gửi hồ sơ 

bảo đảm đúng tiến độ, thời gian theo quy định.  

 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 
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1. Đối tượng: Là các bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, 

lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế theo quy định tại Điều 2 và Khoản 1, 

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Điều 3 Chương I của Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP đã, đang công tác tại cơ quan Sở Y tế và các đơn vị y tế không 

đủ điều kiện thành lập Hội đồng. 

2. Tiêu chuẩn xét tặng 

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”: Thực hiện theo 

quy định tại Điều 9 Chương II Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015. 

- Tiêu chuẩn xét tặng “Thầy thuốc Ưu tú”: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 10 Chương II Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015. 

III. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan  

a) Nội dung phổ biến, hướng dẫn: Phổ biến, giới thiệu nội dung Nghị 

định số 41/2015/NĐ-CP,  Công văn số 6483/SYT-TCHC ngày 08/12/2021 của 

Sở Y tế và kế hoạch này tới toàn thể công chức và người lao động thuộc cơ quan 

Sở Y tế biết; đồng thời hướng dẫn việc rà roát, đối chiếu tiêu chuẩn và làm hồ sơ 

đề nghị xét tặng. 

b) Hình thức: 

- Họp phổ biến trực tiếp. 

- Niêm yết công khai. 

c) Trách nhiệm thực hiện: Phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế. 

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành vào ngày 11/4/2022. 

2. Giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng 

a) Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lấy ý kiến của quần 

chúng về việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng   

- Sau khi phổ biến, quán triệt đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng, các cá nhân 

đối chiếu tiêu chuẩn tại Nghị định số 41/2015/TT-BYT ngày 05/5/2015 của 

Chính phủ để tham gia xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc 

Ưu tú” và làm hồ sơ nộp về phòng Tổ chức – Hành chính (Thường trực Hội 

đồng). 

- Thẩm định về tính hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ; tiếp nhận, tổng 

hợp phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức (nếu có) báo cáo người có thẩm 

quyền xử lý. 

 - Lập danh sách cá nhân đề nghị xét tặng kèm theo bản trích ngang thành 

tích từng cá nhân niêm yết công khai tại Sở Y tế.  

 - Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Y tế để lấy ý 

kiến của quần chúng (việc lấy ý kiến chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số công chức 

có trình độ từ trung cấp y, dược trở lên trong đơn vị tham gia cuộc họp). Hội 
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nghị tổ chức bỏ phiếu kín, cá nhân đề nghị xét tặng phải đạt 80% số người tham 

ủng hộ trên tổng số người tham gia lấy ý kiến thì được đề nghị xem xét tại Hội 

đồng cơ sở cơ quan Sở Y tế. Kết quả việc lấy ý kiến phải được lập thành biên 

bản. 

c) Trách nhiệm thực hiện: Toàn thể công chức cơ quan Sở Y tế và phòng 

Tổ chức – Hành chính Sở Y tế (Thường trực Hội đồng). 

d) Thời gian thực hiện:  

- Cá nhân làm hồ sơ nộp về bộ phận thường thực Hội đồng: Hoàn thành 

trước ngày 11/4/2022. 

- Tổ chức họp Hội nghị công chức cơ quan Sở Y tế: Ngày 25/4/2022. 

3. Thành lập Hội đồng cấp cơ sở Sở Y tế  

a) Thành lập Hội đồng 

Nếu có cá nhân đủ điều kiện được giới thiệu, đề nghị xem xét tại Hội 

đồng cơ sở thì tổ chức thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 của cơ quan Sở Y tế và Hội 

đồng thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng (Thành phần Hội đồng theo 

quy định tại Khoản 3, Điều 12, Chương III của Nghị định số 41/2015/TT-BYT 

ngày 05/5/2015 của Chính phủ). 

c) Trách nhiệm thực hiện: Phòng Tổ chức – Hành chính ,Sở Y tế. 

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 26/4/2022. 

 4. Tổ chức họp xét tại Hội đồng cơ sở Sở Y tế 

 a) Triển khai quy trình xét tại Hội đồng cơ sở cơ quan Sở Y tế 

- Tổng hợp, gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng để nghiên cứu, đối 

chiếu với tiêu chuẩn xét tặng trước khi Hội đồng họp. 

 - Hội đồng họp thảo luận và bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu 

chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Các cá 

nhân đạt 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo 

quyết định thành lập thì được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem 

xét.  

 - Thông báo, kết quả xét tặng của Hội đồng bằng hình thức niêm yết công 

khai danh sách tại trụ sở làm việc của Sở Y tế và trên Website Sở Y tế ít nhất 10 

ngày làm việc. 

 - Trường hợp có phản ánh kiến nghị thì Hội đồng có trách nhiệm xem xét, 

báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

 - Lập hồ sơ theo quy định gửi lên Hội đồng cấp trên đối với các trường 

hợp được Hội đồng tín nhiệm.   

c) Trách nhiệm thực hiện:.  
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- Các Thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập, phòng Tổ chức – 

Hành chính Sở Y tế (Thường trực Hội đồng). 

d) Thời gian thực hiện:  

- Họp Hội đồng cơ sở cơ quan Sở Y tế: 01 buổi vào ngày 16/5/2022. 

- Hoàn thành thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu gửi Hội đồng cấp 

tỉnh trước ngày 15/6/2022.  

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng  

5.1. Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng 

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Chương IV của 

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. 

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ hồ sơ (Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu TTND, 

TTƯT phải được đựng vào mỗi bì hồ sơ) 

c) Nơi nhận hồ sơ, hình thức, thời gian gửi hồ sơ: 

- Nơi nhận hồ sơ: Thường trực của Hội đồng cấp cơ sở (Phòng Tổ chức – 

Hành chính Sở Y tế). 

- Hình thức: Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. 

- Thời gian: Chậm nhất vào ngày 11/4/2022. 

5.2. Hồ sơ gửi Hội đồng cấp tỉnh 

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Chương IV của 

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. 

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ  

c) Nơi nhận hồ sơ, hình thức, thời gian gửi hồ sơ: 

- Nơi nhận hồ sơ: Thường trực của Hội đồng cấp tỉnh (Phòng Tổ chức – 

Hành chính Sở Y tế). 

- Hình thức: Trực tiếp. 

- Thời gian: Trước ngày 15/6/2022. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế: 

 - Phổ biến, giới thiệu nội dung Nghị định số 41/2015/NĐ-CP và kế hoạch 

này tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Sở Y tế 

biết, đồng thời hướng dẫn việc rà roát, đối chiếu tiêu chuẩn và làm hồ sơ đề nghị 

xét tặng. 

- Tham mưu thành lập Hội đồng cấp cơ sở cơ quan Sở Y tế thực hiện việc 

xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” của cơ quan Sở 

Y tế và cơ quan, đơn vị không đủ điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở; là 

Thường trực của Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Y tế. 
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- Chuẩn bị các thủ tục liên quan đến công tác xét tặng. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét. 

- Tham mưu và đảm bảo công tác hậu cần cho việc xét tặng và hoạt động 

của Hội đồng. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ 

chức – Hành chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng 

và hoạt động của Hội đồng cấp cơ sở cơ quan Sở Y tế theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 

V. ĐỀ NGHỊ 

Các cơ quan, đơn vị có cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhưng không 

đủ điều kiện để thành lập Hội đồng cấp cơ sở thì đơn vị triển khai tiếp nhận hồ 

sơ của cá nhân, thực hiện các quy trình quy định tại khoản 1 và điểm b, c, d 

khoản 2  Điều 15 Chương IV của Nghị định 41/2015/NĐ-CP và tổng hợp, gửi 

tài liệu về Thường trực của Hội đồng cấp cơ sở của cơ quan Sở Y tế chậm nhất 

vào ngày 26/4/2022 (hồ sơ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 

41/2015/NĐ-CP, trừ các văn bản liên quan của Hội đồng cấp cơ sở) để xét tại 

Hội đồng cấp cơ sở cơ quan Sở Y tế. 

 Trên đây là kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” của Sở Y tế, các phòng thuộc Sở căn cứ kế hoạch để thực hiện./.   

                                                                   

 

Nơi nhận:                                                                                            
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCHC.                                        

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh    
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