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THÔNG BÁO
Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân,
Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023
Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hà Giang về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy
thuốc ưu tú” tỉnh Hà Giang lần thứ 14 - năm 2023.
Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ
14 - năm 2023 đã họp ngày 15/8/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng, tham dự cuộc họp có 11/11 thành viên (thành
viên vắng mặt: không).
1. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thông qua các quy định về xét tặng
danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở Y tế - Phó Chủ tịch Hội đồng
báo cáo kết quả tổ chức triển khai tại các Hội đồng cấp cơ sở quá trình xét tặng danh hiệu
Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023 và báo cáo tóm tắt thành tích
từng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14
- năm 2023
3. Hội đồng đã nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được Hội
đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ
14 - năm 2023 cụ thể:
a) Số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng:
- Số hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân: 0 người.
- Số hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú: 18 người.
b) Hội đồng đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 đồng chí:
1. Ông Hoàng Quốc Cứ - Phó Giám đốc Sở Y tế, Tổ trưởng;
2. Bà Phùng Thị Thanh - Phó Chủ tịch (Phụ trách) Công đoàn ngành Y tế, Thành viên;
3. Ông Đặng Phúc Diệp - Thầy thuốc Ưu tú, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện
Quang Bình, Thành viên.
c) Kết quả bỏ phiếu kín xét đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 tại
Hội đồng cấp tỉnh.
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Họ và tên thầy thuốc
được đề cử

1

Bác sĩ chuyên khoa II.
Đỗ Thị Mỹ

2

Bác sĩ chuyên khoa II.
Ngọc Thanh Dũng

Chức vụ,
nơi công tác

Kết quả
Số phiếu bầu

Tỷ lệ

Trưởng phòng, phòng Nghiệp vụ Y Sở
Y tế Hà Giang

11/11

100%

Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm

11/11

100%
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TT

Họ và tên thầy thuốc
được đề cử

Chức vụ,
nơi công tác

Kết quả
Số phiếu bầu

Tỷ lệ

Phó Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện đa
khoa tỉnh Hà Giang

11/11

100%

Trưởng phòng, phòng Giám định Y
khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

11/11

100%

Thạc sĩ, Bác sĩ
Đỗ Văn Nghĩa

Trưởng phòng, phòng Kế hoạch tổng
hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

11/11

100%

Bác sĩ chuyên khoa I
Lê Kim Hoa
Bác sĩ chuyên khoa II
Nguyễn Duy Hoa

Giám đốc trung tâm Y tế, Trung tâm Y tế
huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang
Giám đốc Trung Y tế, Trung tâm Y tế
huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

11/11

100%

11/11

100%

8

Bác sĩ Chuyên khoa I
Nguyễn Thị Đức

Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Y Dược
cổ truyền tỉnh Hà Giang

11/11

100%

9

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn
Thị Hải Yến

Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Phục hồi
chức năng tỉnh Hà Giang

11/11

100%

10

Bác sĩ chuyên khoa I
Đào Cẩm Lê

Trưởng khoa, khoa Phục hồi chức năng,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

10/11

90,90%

11

Bác sĩ chuyên khoa II
Nguyễn Thị Dự

Giám đốc Trung tâm Y tế, Trung tâm Y
tế Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

10/11

90,90%

Bác sĩ chuyên khoa II
Hoàng Hoa Màn
Bác sĩ chuyên khoa I
Nguyễn Văn Lý

Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện đa khoa
huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang
Trưởng khoa, Khoa Khám bệnh và điều
trị ngoại trú, Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang

10/11

90,90%

10/11

90,90%

Bác sĩ chuyên khoa II
Hoàng Văn Tài
Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn
Đình Dự
Bác sĩ chuyên khoa I
Nguyễn Ngọc Chung
Bác sĩ chuyên khoa II
Tạ Tiến Mạnh
Bác sĩ chuyên khoa I
Vương Thanh Nguyên

Phó Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện
Phổi tỉnh Hà Giang
Phó Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện
Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang
Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện đa khoa
huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang
Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện đa khoa
huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang
Giám đốc Trung tâm Y tế, Trung tâm Y
tế huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

9/11

81,81%

0/11

0%

0/11

0%

0/11

0%

0/11

0%
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4
5
6
7

12
13
14
15
16
17
18

Dược sĩ chuyên khoa I
Nguyễn Đức Dũng
Bác sĩ chuyên khoa I
Nguyễn Thị Kim Cúc

* Các trường hợp đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy
thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" gồm: 13 đồng chí có số phiếu đạt từ 90% trở lên.
* Các trường hợp không đủ điều kiện trình cấp trên xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu
tú lần thứ 14 như sau:
- Ông Hoàng Văn Tài - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi; Lý do: Số phiếu không đạt ít
nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng (đạt 81,81%)
- Ông Nguyễn Đình Dự - Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng; Lý do: Hồ
sơ không có đủ minh chứng thời gian làm công tác chuyên môn theo quy định; số phiếu 0%.
- Ông Nguyễn Ngọc Chung - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê; Lý do:
Không đủ điều kiện thành tích về khen thưởng; số phiếu đạt 0%.

3
- Ông Tạ Tiến Mạnh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc; Lý do: Không
đủ điều kiện thành tích về khen thưởng; số phiếu đạt 0%.
- Ông Vương Thanh Nguyên - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xín Mần; Lý do:
Không đủ điều kiện thành tích về khen thưởng; số phiếu đạt 0%.
d) Việc thông báo công khai kết quả.
- Theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy
định xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú", các thầy thuốc đạt ít
nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập mới
được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân
dân", "Thầy thuốc Ưu tú".
- Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần
thứ 14 - năm 2023 thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân,
Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Hà Giang để cá nhân, cơ quan, đơn vị biết và
tiếp nhận ý kiến phản hồi trong thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày 15/8/2022 đến hết
ngày 26/8/2022).
- Công khai kết quả xét tặng tại Cổng thông tin điện tử Hội đồng Thi đua khen thưởng
tỉnh: http://thiduakhenthuong.hagiang.gov.vn/ và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Giang:
http://ytehagiang.org.vn/ và niêm yết công khai tại cơ quan Văn phòng Sở Y tế và các đơn vị
có thầy thuốc được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần
thứ 14 - năm 2023.
- Các ý kiến phản hồi gửi về Văn phòng Sở Y tế Hà Giang (cơ quan Thường trực Hội
đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm
2023), số 338, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, trước ngày
26/8/2022; Điện thoại liên hệ: 02193866475; Email: vp.syt@hagiang.gov.vn.
Sau thời hạn trên, Hội đồng không nhận được ý kiến phản hồi, thắc mắc của các tập
thể, cá nhân đối với kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”
lần thứ 14 - năm 2023; Hội đồng sẽ tiến hành lập Hồ sơ đề nghị lên cấp có thẩm quyền đối
với các thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90% số phiếu bầu trở lên theo quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh;
- Sở Y tế;
- Hội đồng cấp cơ sở các đơn vị;
- Cổng thông tin điện tử Hội đồng TĐKT tỉnh (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);
- Lưu: VT, HĐCT.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Nguyễn Văn Giao

