
sO y i.. THANH PHO HO CHI MINH CONG HOA XA HQI CHU NGmA VIT NAM 
BNH YIN CHAN THIIO'NG  CHINH H!NH Doe 1p — Ti do — Hnh phác 

S: '+O"+ 1KB-B VCTCH Tp. Ho ChI Mink ngày OS tháng 4 nãm 2022 

KHAN
KE HOACH 

T chIt'c Hi ngh viên chfrc, ngu*i lao tng 
Iê lay phiêu tin nhim xét tng danh hiu "Thây thuôc Nhân dan", 

"Thây thuôc Tin to" Ian thfr 14— nàm 2023 
ti hi dông co' s& Bênh vin Chân thircrng chinh hInh 

Thrc hin K hoach s 201/KB-B VCTCH ngày 22 tháng 02 nãrn 2022 ci1a Bnh 
vién Chân thucyng Chinh hmnh ye vic triên khai xét ch9n "Thây thuôc Nhân dan", "Thây 
thuôc Uu tü" lan thir 14— nAm 2023; 

Th%rc hin Nghj drth s6 41/2015/NE-CP ngày 05 tháng 5 nàm 2015 cüa ChInh 
phü quy djnh v xét tng danh hiu "Thy thuc Nh dan", "Thy thuôc Tfu tñ"; 

Thirc hin Quyt djnh s 5476/Qf)-BYT ngày 29 tháng 11 närn 2021 cOa B Y tê 
ban hành k hoach xét tng danh hiu "Thy t11uéc Nhân dan", "Thy thuc Uu tt" lan 
thü 14—närn 2023; 

Thrc hin Cong van s 790/SYT-TCCB ngày 27 tháng 01 näm 2022 ye vic xét 
tang danh hiu "Thy thuc Nhân dan", "Th.y thuôc Uu tO" 1n thO 14— narn 2023. 

Bênh viên Ch&n thtxcing Chinh hIrth xay drng k hoach to chirc Hi nghj viên 
chiirc, ngui lao dng dê lay phiêu tin nhirn xét tng danh hiu "Thây thuôc Nhân dan", 
"Thây thuôc Uu tO" lan thir 14— närn 2023 t?i HOi dông ea s nhu' sau: 

I. M1JC D!CH, YEU CAU, NGUYEN TAC 

1. Miic dich: 
Xét chçn, ton vinh nhttng Th.y thu& có dii phrn ch.t, nhiêu cOng hiên xuât sac 

trong sr nghip bào v, chärn soc và nang cao src khóe nliân dan và có uy tin,  nghê 
nghip dê trInh ChO tch nuo'c tng danh hiu "Thây thuôc Nhân dan", "Thây thuôc Uu 
ta" lan thO 14 - närn 2023 tai HOi dOng ca s Bnh vin Chân thtxang Chnh hinh. 

2. Yen cu: 
- Qua trInh chun bj, th chirc Hi nghj viên chrc, ngui lao dng dê lay phiêu tin 

nhirn xét tang danh hiu "ThAy thu6c Nhân dan", "Thây thuc Uu tO" 1n thO 14— närn 
2023 tai  HOi dong cc s duçic thirc hin rnt cách dan chO, dOng pháp 1ut, nghiêrn tác, 
an toàn và tiêt kirn, tao  diêu kin thun lyi dê rni viên chác, ngtthi lao dng cOa Bnh 
vin duqc thirc hin quyên bô phieu theo quy djnh cOa pháp 1ut. 

- Darn bâo ti 1 vien chüc, ngi.rô'i lao dng tharn gia bó phiu dat  cao nhât, 

- Thy thuc thrgc xét chçn tai  Hôi cthng co sâ là ngi.thi có uy tin và sir cng hin 
cho linh virc y tê cOa Viêt Narn. 

- Phân cOng cii th frách nhirn cOa các b phn, khoa phông, cá nhân dé chU 
dng triên khai, phôi h thrc hin. 

II. NGUYEN TAC, THE L BAU C1 

1. Nguyen tc 
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Vic l.y phiu tin nhim viên chrc, ngixài lao dng d d nghi. xét tng darth hiu 
"Tháy thuôc nhán dan", "Tháy thuôc uu ti?' lan thü 14 närn 2023 thrp'c thirc hin theo 
nguyen täc bO phiêu kin. 

Vic thy kin clii /290 k/il có (I nlit 2/3 s6 viên chác và ngw?ri lao tng có 
trInlz ttrung cap y, du'p'c trö' len trong don vj tizam gia cuc hQp. Kêt qua cüa vic 
lay kiên phãi duc 1p thành biên ban. Ca nhán dê nghj xét tng phái ctt 80% so 
ngu'ôi üng li3 trên tong so ngwôi tham gia lôy kiên thi dupc dê ngh xem xét ti Hi 
dng Cap co' SO' (1); 

2. Ei tirçrng tham gia bO phiu 
Toân b viên chrc, nguO'i lao cling clang cong tác t?i  Bnh vin Chân thuong chinh 

hInh cO trInh d tir trung cap trO' len tat ca các chuyên nganh (y, dixQ'c Va ngành khá). 

3. Th1 
3.1. Phiu tIn nhirn cüa Hi dng xét d nghj danh hiu "Thy thuoc nhOn dan", 

"Tháy thuôc wu tz" lan thir 14 nãm 2023 là phiu in sin, có cong dâu treo ci1a Bnh vin 
ti góc trái phIa trên Ccla phiêu. 

3.2. Mi di biêu duc nhn 01 phiêu d nghj xét tng danh hiu "Thy thuO'c uit 
ta" ian th 14 nArn 2023. (Sau qua trnh xern xét ho so', Hi dOng xét dé nghj tong kêt: 
khOng Co Ho sa dê cr Danh hiu 'Tháy thuôc nhán dan"). 

3.3. Di biu hra ch9n Va trirc tip bu tin nhirn trén lá phiu do T thy phiu 
phat. Ei biêu trirC tiêp bO phiêu vào thting phiêu cüa Dai  hi san khi däi bâu cü xong. 

3.4. Dti bik twQ'cphép bti, tôi thi S6 ngwôi dwc de cfr có ten trên ph/lu. 

3.5. Trên ini phiu tin nhirn, ti ten rni d cir s cO 02 (hai) ct grn: "Dng 
y" hoc "KhOng dóng , ", tii biêu cidnh dâu "X" vào cpt two'ng á'ng. 

3.6. Phiêu hqp 1 va phiu khong hgp 1: 

a. Ph/lu ho'p lê go'm nhI-ng trung hcip sau: 

- Phiu bAu dü hoc thiu s lucrng dà du'c fi hi biêu quyt. 

- Phiu khOng dánh du riêng. 

- Phiu CO dOng du treo theo quy djnh. 

b. Ph/lu khônR Iio'p lê gm nhting trithng hcip sau: 

- Phiu không do Ban kirn phiu phát ra. 

- Phiu ghi ten nguJi ngoài danh sách da dixgC niêrn yet. 

- Phiu có dánh du riêng. 

- Phiu không dóng du treo theo quy djnh. 

III. TO CI{(J'C THU'C HIN 

1. TrInh ti t chác Hi ngh: 
1.1. Khai mac Hói nghi:  
a. Thànhphn.' 
-, Các thành viên Të. kirn phiu; nhflng ngu?xi có nhiem v11 lien quan dn HOi 

ngh lay phiêu tin nhirn. 

- Di din lãnh dto Bnh vin, toàn th can b chü chôt. 

b. Nt5i dung.' 

() Theo Din d, Khoãn 2, Diu 15, Nghj djnh 41/2015/ND-CP ngay 05/05/2015 cüa ChInh phü 
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- Tuyên bô 1 do, gioi thiu dti bik. 

- Unh do Bnh vin phãt biu khai mie Hi nghj viên chirc, ngu'Oi lao ng dê 
ly phiu tin nhirn xét ch9n "Thây thuôc Nhân dan", "Thy thuc lfu tt" lan thi 14 
näm 2023 ti HOi  dông ca sO. 

- Trnông ban kim phiEu d9c ni quy — nguyen tc — th thUc 1.y phik. 

- Kirn tra va niêrn phong thüng phiu vOi sir chrng kin cüa 02 di biu. 

1.2. i'd chi'c Hôi nghi:  

Bu'Oc 1: Dai  biu dim danh. 

> Bu'óc 2: Tin hãnh 1y phiu tin nhirn. 

> Bu*c 3: Ban ki&n phiu lip biên ban và niêm phong: 

+ S phiu bu cOn du, không sir ding dn (k cã phiêu vi& hông). 

+ Thi1ng phiu. 

+ Danh sách tharn gia thy phiu tin nhirn (co chfr1gxác nkn ca ngzröi dãbôphiè1u). 

Liru trong thO'i gian Hi nghj: 

- Ban kim phiu thuOng xuyên thông báo ni quy, th thiic bO phiêu, don dôc và 
nhäc nhO d.i biëu tIch circ tharn gia Hi nghj lay phiêu tin nhiim 

- Phát ba thông báo d mi ngu'Oi nm thông tin và tham gia. 

- Khi ht gi6 lam vic, Ban Kim phiu tuyên b kt thic Hi ngh. 

2. Hi ngh thy phiu tin nhim xét chçn "Thy thuc Nhãn dan", "Thây 
thuôc Tfu tü" lan thü 14 nàm 2023 ti Hi dng co' s& Bnh vin 

- Hi nghj th chrc tai  Hi truang A, Bnh vin Ch&i thuong Chinh hinh. 

- Thai gian: 08 giö' 00 phiit - 15 giO' 00 phüt, ngày 13 tháng 4 nãm 2022. 
Cith: 

TT Thô'i gian Khoa PhOng 
1 08h00-08h15 KhaimcHinhj 
2 08h15 — 15h00 Dai biu tham gia lay phiêu tin nhirn 

IV. PHAN CONG THIC HIN 

1. Ban Giám dc: 
Giárn dc, Chü tjch Hi dng cp ca sâ trrc tip tham gia länh dao  Hi ngh. 

2. PhOng T chfrc can bO: 
- Xây drng k hoach. 

- T chrc tuyên truyn, trin khai Hi nghj viên chüc, nguai lao dng dé lay 
phiêu tin nhirn xét ch9n "Thy thuc Nhân dan", "Thy thu6c Tfu tü" Ian thr 14 närn 
2023 tti HOi  dông c so Bnh vin Chân thuong Chinli hlnh. 

- Tharn gia t chirc Hi ngh thy phiu tin nhiêrn cña viên chirc, nguOi lao dng. 
Thuc hiên vic phôi hp kiêrn tra, giárn sat, diem danh... nhärn darn bão trong tong so 
nguai tharn gia lay i kiên phãi có It nhât 2/3 so vién chc và ngu&i lao dng có trInh d 
trung cap y, duc trO len trong don vj. 

- Cong khai danh sách di biu tharn di,r Hi nghj thy phiu tin nhirn lru'ó'c 
10 giô 00 p/iát, ngày 12/04/2022 (tlu't' ba) bang van bàn, thu din tr cüa các Khoa 
PhOng, trang thông tin din tCr cüa Bnh viên www.bvctch.vn. 

3. Phông Tài chInh k toán: 
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Thrc hin vic can di, chi tiii t chrc thrc hin các hot dng liênquan den Hi 
nghj viên chi'rc, nguxi lao dng dê lay phiêu tin nhim xét ch9n "Thây thuôc Nhân dan", 
"Thây thuôc T.fu tCi" lan thr 14 närn 2023 ti Hi dong co sô Bnh vin. 

4. Phông Hành chInh quãn trj: 
Sp xp, b tn hi tnrOng phic vii hi nghj theo k hoch. 

Chun bj am thanh, phc vi hu cAn khi có yêu câu. 

Phát ba thông báo v vic mài dai  biu tham dir HOi  nghj. 

5. Phông Cong ngh thông tin: 
H trçi cong tác truyn tin ti hOi  ng khi CO YOU cAu. 

- H tra khãc khi cO yOu cAu. 

6. Phông Quán 1 cht hi'qng 

- Theo dOi các thông tin v cong tác xét tng danh hiu "ThAy thuc nhân dan", 
"Thây thuôc uu tü" lan th 14 näm 2023 tai HOi dông Cap C0 s0 Bnh vin dO kjp thO'i 
dua tin, bài iOn trang thông tin din tr cüa Bnh vin. 

- H trG khác khi có yêu câu. 

7. Các t chfrc chInh tn xä hôi: 
a. Côngdoàn: 

Trin khai cho doàn viOn COng doàn v hoat dng xét tng danh hiu "ThAy 
thu& nhân dan", "ThAy thu6c uu tü" iAn thir 14 närn 2023 tai  Hi dông cp co sO'. 

- Thain gia cong tác kirn tra, giám sat và h trg khi có yêu câu. 

b. Doàn Thanh niên: 
- Trin khai, tuyOn truyn cho Doàn viên v ho.t dng xét tng danh hiu "ThAy 

thuôc nhân dan", "Thây thuôc uu ti" lan thur 14 nm 2023 ti Hi dông cap c0 s&. 

- Tharn gia cong tác kim tra, giám sat và h trçi khi CO yOu câu. 

c. Hôi Cu'u chin binh: 
- Trin khai, tuyOn truyn cho Hi viên v hoat dng xét tng danh hiu "ThAy 

thuôc nhan dan", "Thây thuôc uu ti" lan thur 14 nãrn 2023 ti Hi dOng cap co sO'. 

- Tharn gia cOng tác kirn tra, giám sat và h tr khi Co YU can. 

8. Các Khoa Phông: 
a. Lãnhctao: 
- SAp xêp, tao diêu kiên cho dai biOu tharn du Hôi nghi viOn chuc, nguoi lao 

dng dO lay phiêu tin nhim xét tang danh hiu "Thây thuôc Nhân dan", "Thây thuôc 
Uu tñ" ian thur 14 nAm 2023 tti Hii dông co' s Bnh vin. 

- Phi hçp Phông T chüc can b rà soát, di kho'p danh sách di biu tham dir 
Hi nghj viên churc, ngu?Yi lao d)ng dO lay phiu tin nhirn xét tang danh hiu "Thây 
thuôc Nhân dan", "Thây thuôc tlu tü" lan thü 14 nAm 2023 ti Hi dông co' sâ B@ih 
vin truàc khi diOn ra Hi nghj. 

b. Viên chfrc, ngtrôi lao dng: Tharn gia HOi  ngh viOn churc, ngtrxi lao dng dê 
thy phiu tin nhirn xét tang danh hiu "ThAy thuc Nhan dan", "ThAy thuc [lu tü" lan 
thur 14 närn 2023 ti Hi dong ccx sO Bnh vin Va bO phiêu rnOt each nghiêm tüc, trách 
nhim theo dung hxqt dA duçc thông báo. 

9. T thy phiu tin nhim: 
- T thy phiu tin nhim là Ban Kim phiu duc thành l.p theo Quyet djnh s 
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190/QD-BVCTCH ngãy 04 tháng 4 närn 2022 ci:ia Bnh vin Chin thumg Chinh hInh. 

- T thy phiu tin nhim có nhiern vi diu hành bui bô phiu trong suôt thOi 
gian din ra Hi ngh. 

10. B phn dim danh: 
B ph.n dirn danh ti Hi nghj grn: 

- Ba Lê Thj Thüy Linh, Chuyên viên, PhOng T chirc can b. 

- Ong Nguyn Tn Nhãn, Nhân viên, PhOng Hành chInh qun trj. 

Bt phn dii danh có nhim vi: 

- Trong su6t thO'i gian din ra Hi nghj phãi t chirc cho di bik tham di,r Hi 
nghj k ten xác nhn d tham dir Hi ngh và bO phiêu. 

- 114p  báo cáo dim danh dai  biu tharn gia xét ch9n "Thy thuc Nhân dan", 
"Thây thuôc Uu tü" lan thi 14 närn 2023 tai  Hi clng co s Bnh vin Chân thuoiig 
Chinh hInh. 

- Niêrn phong danh sách dai biu tham dir hi nghj và bO phiu, chuyên ye 
PhOng To chrc can b - Ths. VO Th Phuog Thão. 

D nghj các 1nh do các Khoa Phàng, cac b phn lien quan ph& hgp th'rc hin, 
toàn the viên chirc — nguM lao dng cüa Bnh vin tharn dir Hi nghj lay phiêu tIn nhim 
xét ch9n "Thây thuôc nhân dan", "Tháy thuôc uu tü" lan thir 14 närn 2023. Trong qua 
trInh thcc hin, nêu can hO trQ' vui lông lien h PhOng T chic can b - Ths. V5 Th/ 
Phwong Tháo (so ni b: 103, DD: 0933443 739,)././ 

/ 

Noi nhân: 
- DU,BGD; 
- CD, DTN, HCCB; 
- SYT (Báo cáo); 
- Các Khoa Phông (ban scan); 
- Luii: VT, TCCB. (VTPT/15b) 
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