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KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen nhân kỷ niẹ ̂m 66 năm  

Ngày Thầy thuốc Viẹ ̂t Nam (27/2/1955 - 27/2/2021) 

 

Hu ̛ớng tới kỷ niẹ ̂m 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 

27/2/2021) và nhằm tôn vinh các điển hình tạ ̂p thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng 

góp đối với sự phát triển của cộng đồng y tế tư nhân và sự nghiệp bảo vẹ ̂, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam xây dựng 

Kế hoạch Tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen nhân kỷ niệm 66 năm 

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA 

 1. Ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khám 

bệnh chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần 

vào thành tích chung của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam. 

2. Xây dựng hình ảnh đẹp về nhân viên y tế tư nhân, từ đó nâng cao nhận 

thức của người dân, cộng đồng xã hội đối với ngành y tế, đối với đơn vị. 

II. YÊU CẦU 

- 100% các đo ̛n vị hội viên Hiệp hội tích cực triển khai thực hiện kế hoạch và 

tổ chức các hoạt động hu ̛ớng tới kỷ niẹ ̂m 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, tuỳ vào tình hình của từng đơn vị. 

- Các họat động khen thưởng Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 phải 

đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tránh phô trương hình thức; Thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc tổ chức các 

ngày kỷ niệm, ngày lễ. 

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM, QUY 

TRÌNH BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng: 

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam”. 

- Bằng khen của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. 



 

2. Phương pháp chấm điểm, bình xét thi đua 

- Đối với Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam”, 

Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị hội viên căn cứ các tiêu chuẩn xét tặng 

theo quy định tại Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư 

nhân Việt Nam” (Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /QĐ-BVTNVN ngày 07 

tháng 07 năm 2020 của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam) 

- Đối với Bằng khen của Hiệp hội, Hội đồng thi đua các đơn vị hội viên chủ 

động bình xét, chấm điểm thi đua các tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu 

quả nổi bật và đạt kết quả cao trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khẻ nhân dân 

tại đơn vị, nhưng phải đảm bảo chính xác, co ̂ng khai, co ̂ng bằng, đảm bảo đầy đủ 

hồ sơ, điều kiện và tie ̂u chuẩn khen thưởng theo quy định. Khuyến khích chú trọng 

khen thưởng các tạ ̂p thể, cá nhân là ngu ̛ời trực tiếp khám bẹ ̂nh, chữa bệnh, chăm 

sóc người bệnh, phòng chống dịch bẹ ̂nh, có nhiều sáng kiến trong co ̂ng tác.  

3. Quy trình bình xét thi đua 

Sau khi nhận được kết quả của các đơn vị hội viên (bao gôm: Tờ trình đề 

nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng; Báo cáo thành tích 

của các cá nhân, tập thể tại đơn vị), Hội đồng Thi đua khen thưởng Hiệp hội sẽ tiến 

hành họp (trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thông qua danh sách khen 

thưởng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các đơn vị. 

4. Số lượng khen thưởng hằng năm 

 Về xét tặng Kỷ niệm chương 

Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định, không có hình thức truy tặng và được quy định số lượng như sau: 

- Đối với hội viên là phòng khám: Không quá 01 kỷ niệm chương. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô dưới 50 giường bệnh: Không quá 

02 kỷ niệm chương. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 50 đến 100 giường: Không quá 

03 kỷ niệm chương. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 100 đến 300 giường: Không 

quá 05 kỷ niệm chương. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 300 đến 500 giường: Không 

quá 07 kỷ niệm chương. 



- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 500 đến 1.000 giường: Không 

quá 10 kỷ niệm chương. 

Lưu ý: Những đơn vị hội viên có đề xuất xét tặng Kỷ niệm chương cho 

người ngoài tổ chức Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, thực hiện theo Quy chế 

xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam”, báo cáo 

Thường trực Hiệp hội xem xét, giải quyết. 

 Về xét tặng Bằng khen 

Bằng khen được trao cho tập thể, cá nhân có những thành tích đóng góp đối 

với sự phát triển của cộng đồng y tế tư nhân và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân, được quy định số lượng cụ thể như sau: 

- Đối với hội viên là phòng khám: 01 bằng khen cho tập thể và 01 bằng khen 

cho cá nhân. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô dưới 50 giường bệnh: 01 bằng 

khen cho tập thể và 04 bằng khen cho cá nhân. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 50 đến 100 giường: 02 bằng 

khen cho tập thể và 05 bằng khen cho cá nhân. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 100 đến 300 giường: 02 bằng 

khen cho tập thể và 07 bằng khen cho cá nhân. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 300 đến 500 giường: 03 bằng 

khen cho tập thể và 10 bằng khen cho cá nhân. 

- Đối với hội viên là Bệnh viện có quy mô từ 500 đến 1.000 giường: 04 bằng 

khen cho tập thể và 15 bằng khen cho cá nhân. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Chậm nhất đến ngày 30/01/2021, các đơn vị hội viên phải hoàn thành việc 

đăng ký danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen. 

- Chậm nhất đến ngày 10/2/2021, các đơn vị hội viên phải hoàn thành việc 

hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen 

của Hiệp hội. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng Hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn trình tự hồ sơ, thủ tục, tổng 

hợp kết quả báo cáo của các đơn vị hội viên, trình Thường trực Hiệp hội Bệnh viện 

tư nhân Việt Nam thẩm định, xem xét quyết định. 

- Không xét thi đua đối với những đơn vị không đăng ký, đăng ký quá thời 

hạn và không thực hiện theo đúng trình tự thủ tục khen thưởng hoặc có các vụ việc 



tiêu cực, tham nhũng, sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của tổ chức 

thành viên. 

Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch tổ chức khen thưởng nhân kỷ niệm 66 na ̆m 

Ngày Thầy thuốc Viẹ ̂t Nam (27/2/1955 - 27/2/2021) của Hiệp hội BVTN Việt 

Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh 

kịp thời về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp, báo cáo Ban Thường trực Hiệp hội xem 

xét, giải quyết. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐ-KT Hiệp hội; 
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ, 
 Ủy viên BCH Hiệp hội; 
- Các đơn vị hội viên; 
- Lưu VP. 
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CHỦ TỊCH 
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