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THÔNG BÁO 

Kết quả Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,  

“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, tỉnh Điện Biên. 
 

 Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ: 

Quy định vể xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. 

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

việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “ Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy 

thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 về việc Thành lập 

Hội đồng xét tặng  danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần 

thứ 14 tỉnh Điện Biên; 

Ngày 03/8/2022 tại phòng họp của UBND tỉnh. Hội đồng xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14  tỉnh Điện Biên, đã 

tiến hành họp xét tặng danh hiệu “ Thầy thuốc Nhân dân”,“Thầy thuốc Ưu tú” 

của ngành Y tế. 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/8/2022 của Hội đồng xét tặng danh 

hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,“Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 tỉnh Điện Biên và 

kết quả bỏ phiếu xét tặng Danh hiệu“ Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu 

tú” lần thứ 14 tỉnh Điện Biên. 

Thay mặt Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 14 tỉnh Điện 

Biên. Sở Y tế cơ quan thường trực Hội đồng thông báo kết quả cụ thể như sau: 

 + Tổng số Thầy thuốc đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu 

 - Thầy thuốc Nhân dân: Không có.  

 - Thầy thuốc Ưu tú: 10 Thầy thuốc. 

 Hội đồng họp đã xem xét phân tích đánh giá thành tích, tài năng cống hiến 

của từng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”. Đối chiếu với 

các quy định, tiêu chuẩn hiện hành và lấy phiếu tín nhiệm (Bằng hình thức bỏ 

phiếu kín) để lựa chọn các cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy 

thuốc Ưu tú”.  

 Kết quả các cá nhân đạt 90% số phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng trở 

lên được Hội đồng cấp tỉnh thống nhất đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xem xét: 

06 Thầy thuốc, cụ thể như sau: 
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STT Họ Và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ nơi công tác 

1 

Bs CKII 

Nguyễn Trọng Việt 1973 

Trưởng Khoa khoa Răng - Hàm - Mặt, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên 

2 
Bs CKII 

Đoàn Ngọc Hùng 
1970 

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

3 
Bs CKII 

Nguyễn Văn Mạnh 
1976 

Giám đốc TTYT Thành phố Điện Biên 

Phủ, Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

4 
Bs CKII 

Tao Thị Hồng Vân 
1970 

Giám đốc TTYT thị xã Mường Lay, Sở 

Y tế tỉnh Điện Biên 

5 
Bs CK II 

Bùi Thanh Hải 
1972 

Giám Đốc TTYT huyện Mường Ẳng, 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

6 
Tiến sĩ 

Nguyễn Tiến Triển 
1974 

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

 Kết quả thông báo được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân 

dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, tỉnh Điện Biên công khai trên: Đài truyền 

hình tỉnh Điện Biên; Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế, Công khai niêm yết tại Bảng tin của Sở Y tế và gửi trên hệ 

thống hồ sơ công việc ngành Y tế.  

Trên đây là Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy 

thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, tỉnh Điện Biên. 

Mọi ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị  gửi về Cơ quan 

Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,“Thầy thuốc 

Ưu tú” lần thứ 14, tỉnh Điện Biên (Văn Phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên hoặc qua  

số ĐT: 0215.3831777) trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả để được 

giải đáp./.  

Nơi nhận: 

 - UBND tỉnh; 

 - Đ/c Vừ A Bằng (b/c); 

 - Ban thi đua khen thưởng tỉnh; 

 - Đài truyền hình tỉnh; 

 - Cổng thông tin điện tử UBND; 

 - Các thành viên hội đồng; 

 - Các đơn vị trực thuộc SYT; 

 - Website Sở Y tế; 

 - Lưu VT, VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG  

DANH HIỆU TTND, TTƯT LẦN THỨ 14 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

TTƯT DSCKI Phạm Giang Nam 
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