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THÔNG BÁO 

Kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân,  

Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hưng Yên lần thứ 14 
 

 
Kính gửi: 

     - Báo Hưng Yên; 

     - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

     - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên; 

     - Trang Thông tin điện tử Sở Y tế;  

     - Hội đồng cơ sở xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, 

       Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hưng Yên lần thứ 14; 

     - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

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”; 

Căn cứ Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của 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 Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc 

ưu tú” tỉnh Hưng Yên lần thứ 14; 

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại Sở Y tế, Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy 

thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú tỉnh Hưng Yên lần thứ 14 (sau đây gọi tắt là 

Hội đồng tỉnh) tổ chức phiên họp lần thứ 2 để thảo luận và bỏ phiếu kín để xét 

tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Danh sách bỏ phiếu xét 

chọn gồm 08 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú do 04 Hội 

đồng cấp cơ sở thuộc tỉnh đề nghị. Hội đồng tỉnh thông báo kết quả bỏ phiếu tại 

hội nghị như sau: 

1.  Những thầy thuốc đạt số phiếu tín nhiệm (từ 90% trở lên trên tổng số 

thành viên Hội đồng tỉnh theo quy định) được đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà 

nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú là 08 người (có danh sách kèm theo). 

2. Những thầy thuốc không đạt số phiếu tín nhiệm (dưới 90% trên tổng số 

thành viên Hội đồng tỉnh theo quy định) để đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước 

xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú: Không. 



3. Hội đồng tỉnh trân trọng thông báo và đề nghị Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang Thông tin điện 

tử Sở Y tế đăng tải, đưa tin thông báo công khai kết quả xét chọn nêu trên. 

4. Hội đồng tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế niêm yết 

công khai kết quả xét chọn từ 14h00 ngày 15/7/2022 đến 14h00 ngày 29/7/2022; 

các Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm thông báo kết quả bỏ phiếu xét chọn đến 

từng thầy thuốc tham gia xét tặng. 

Các ý kiến phản ánh (nếu có) về kết quả xét chọn nêu trên đề nghị gửi về  

Hội đồng tỉnh (qua Sở Y tế, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước 16h30 ngày 29/7/2022./. 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch Hội đồng; 

- Các Uỷ viên Hội đồng; 

- Lưu: HĐXT.                       
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Kết quả bầu danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú 

của Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND,TTƯT tỉnh Hưng Yên lần thứ 14 
 

(Kèm theo thông báo số:         /TB-HĐXT ngày 15 tháng 7 năm 2022) 

 
 

 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

I Thầy thuốc đạt số phiếu tín nhiệm (từ 90% trở lên) trên tổng số thành viên 

Hội đồng tỉnh được đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu 

TTƯT 

 

1 Trần Đức Băng 1972 Trưởng khoa 

Truyền nhiễm 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hưng Yên 

11/11 100% 

2 Nguyễn Văn Điện 1963 Trưởng khoa 

Cấp cứu 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hưng Yên 

11/11 100% 

3 Ngô Duy Đông 1979 Phó trưởng khoa 

Hồi sức tích cực 

và chống độc 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hưng Yên 

11/11 100% 

4 Trần Đình Hán 1967 Trưởng khoa  

Chấn thương 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hưng Yên 

11/11 100% 

5 Hoàng Quốc Khái 1966 Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hưng Yên 

11/11 100% 

6 Nguyễn Thị Tâm 1969 Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Văn Lâm 

11/11 100% 

7 Nguyễn Đức Thành 1975 Giám đốc Trung tâm Bảo 

vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ 

11/11 100% 

8 Trần Ngọc Tuấn 1962 Phó giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Kim Động 

11/11 100% 

II Thầy thuốc không đạt số phiếu tín nhiệm (dưới 90%) trên tổng số thành 

viên Hội đồng tỉnh để đề nghị xét tặng danh hiệu TTƯT: Không 

 

 

 

Ghi chú: Danh sách các thầy thuốc được xếp theo vần a,b,c 
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