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Nám sinh
TI

Ho và ten,
chLrc vy

Nam

Nfr

Trmnh
dç dào
tao

Tiêu chun Danh hiêu TTUT
theo quy djnh

Tiêu chuân v
thi gian lam
chuyén mOn k'
thut (15 nAm
trà len)
PGS.TS Büi
Thj Van Anh
— Tnxàng
phong Quàn
l khoa hçc
& dào tao —
Trungtâm
dào tao &
Chi dO
tuyén

Thành tIch cOa cá nhãn d ngh xét
tng danh hiu TTUT

Th&i gian hçc Bác sini trU: (19951998): 03 näm.
Thâm niên
- Th&i gian cong tác: (tr 1/4/200 1 —
cong tác (nãm)
nay):
21 nAm I tháng
So nàm lam
CMKT

Báo cáo cüa
b phn thm dinh

Y kiên cOa b
phn thâm dnh

Thii gian tháy thuOc di hc gan
vài chuyên mon ducc tInh là thôi
gian trrc tip lam cOng tác CMKT.
Tong thai gian lam CMKT >15
nàm: dCi tiêu chuAn

24 nám I tháng

lieu chuAn ye
Tài nang trong s6 de an, de tài,
. si cOng tác phOng nhiêm vu, du an Chü nhim nhieu de tài NCKH cp c
Tiàn
bnh, chta
khoa hoc và sa
30/4/1971 nhAn
bénh,
phát
trien
cong ngh
khoa
KHKTveytE
CO 06 nAm dt danh hiéu chiEn si thi
dua cAp c sO (nAm 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021).

lieu chuán ye
Thành tich xuAt BAng khen
sAc trong cOng Bs, tinh trl len;
tác phOng bénh,
Danh hiêu
chIka bnh, phát CSTD cAp c o CO 02 Bang khcn cOa BO tlmlng Bô ''
tA nàm 2016, 2020 vI thành tIch xuat
triAn khoa hc
trO len
sAc
thirc hin nhim vu kA hoch cOng
k thut vA
tác y te

Np minh chng 02 dê tài (QD
nghim thu de tài NCKH näm
2018, 2019): dü tiéu chuAn

Np minh chOng 06 QO cOng nhán
danh hiu chien sithi dua cAp co
sO: dO tiêu chuân
Np minh chCrng 02 QD tang BAng
khen; nôi dung khen thuOng dOng
tiéu chun vA thành tich trong cong
tác phOng bnh cha bnh, phát
triAn KHKT v y t& dO tiéu chuAn

DU tiéu chuen de
nghj xét tang
Danh hiêu They
thuc autO

Nilm sinh
,

H Va ten,
chuc vy

Nam

Nu

Trinh
r dl
tao

Tiêu chuán Danh hiu TTUT
theo quy d!nh

Thành tIch cüa cI nhân d nghj xét
tng danh hiu TTUT

- Lam viéc tal Bénh viên TW Hu& 1993
lieu chuân v Thâm nién cong — 1996: 04 nAm
th&i gian lam
tác (nám)
- Lam vic tai Bénh vin M& TW: t11
chuyên mOn k5
nãm 2000-nay: 22 nãm
thuãt (15 näm
trà len)
So näm lam
26 nAm
CMKT

2

TS Nguyn
Th! Nht
Châu —
Truâng khoa
Djch kinh —
vOng mc

Tieu chuân v
Tài nang trong So d an, dé tài,
cong tác phOng nhim vi,i, di,r an ChO nhim nhiu d tài NCKH cp ca
khoa h9c và sâ
bénh, ch0a
Tin sT
cOng nghé
15/4/1969 nhãn bénh, phát triEn
KHKT v y té
khoa

CO 06 nãm dat danh hiêu chiEn sT thi
dua cp casà(nàm 2016,2017,2018,
2019,2020,2021)

lieu chuAn v
Thành tich xut B1lng khen cOp
sc trong cOng B, tinh trà len;
tác phong bnh,
Danh hiu
chta bnh, phát CSTD clp co sâ CO 02 Bang khen cOa Bô truang Bô ''
t nam 2018, 2020 vi thành tich xuAt
trin khoa hçc
trâ len
sac
thirc hiên nhiêm vu k hoach COng
k9 thut v y t
tác y te

Blo cáo cüa
b phn thlm dunh

V kin cüa b
phen thlm d!nh

T6ng thii gian lam CMKT >15
näm: dü tiéu chuAn

Np minh chrng 02 de tài (QD
nghim thu d tài NCKH nAm
2020, 2021): dO tiéu chuân

Np minh ch&ng 06 QD cOng nhOn
danh hiu chin sithi dua cp ca
sâ: dO tiéu chuân
Nôp minh chüng 02 QD tang Bang
khen; nôi dung khen thuàng dOng
tiêu chuân ye thành tich trong cOng
tác phOng bénh cha bênh, phát
trién KHKT ye y tE: dO tiêu chuAn

DO tiêu chuAn d
nghi xét tng
Danh hiéu Thy
thu6c uu tO

Nàm sinh
TT

Hç va ten,
chucv

Nam

Nfr

TrInh
ddào
tao

Tiêu chuãn Danh hiu TTUT
theo quy dnh

Thành tich cüa Ca nhân d ngh xét
tang danh hiu TTUT

Báo cáo cüa
bô phn thãm dinh

V kiên cüa bô
phãn thfém dlnh

Th?ii gian h9c BS ni trU tr (1996Th&i gian thAy thuc di h9c gän
Thâm
niên
cOng
1999):
03 näm
Tiéu chun
tác (nãm)
Thôi gian cong tác (tü näm 2001 — nay): Vi chuyên mon ducic tInh là thii
thi gian lam
gian trirc tip lam cOng tác CMKT.
21
CMKT (15 nAm
Tang th&i gian lam CMKT >15
trO len)
So näm lam
nàm: dü tiêu chu.n
24 nAm
CMKT

PGS.TS Lê
Xuán Cung —
31/7/1973
Truàng khoa
Giác mac

s6 d an, d tài,
Tiéu chuãn v
nhim vi, dix an
ChU nhiêm nhiu DI cp c sâ
phát triEn KHKT
khoahçcvà
veyte
cong ngh
Tin si
nhn
khoa
Tiêu chuAn v
Thành tIch xuAt Bang khen
sc trong cOng BO, tinh trâ ten;
tác phOng bénh,
Danh hiêu
chka bênh, phát CSTD cAp ca sâ
triAn khoa hc
trà len
k thut ye y tê

CO 03 BK cp Bô/tinh:
1/ BK cOa B tnxàng BYT nAm 2009
thành tIch XS trong thuc hiên D an
1816 cOa BYT.

Np minh chting 02 d tài (QD
nghim thu dé tài NCKH nAm
2019): dO tiêu chuâ.n

Np minh ch&ng là bàn sao Bang
khen, QD tng B.ng khen; nOi
2/BK cOa Bô twOng BYT näm 2019 vi
dung khen thucmg dOng tiêu chuAn
thành tIch XS thrc hiên nhiêm vu ka
vA thành tich trong cong tác phOng
hoach cOng tác y
bnh chUa bnh, phát triên KHKT
Y tA: dO tiêu chuAn
3/ BK cOa UBND tinh Cao Bang nàm
2012 vi thành tIch dOng gOp cho su
nghip chàm sOc SKND và PCML tai
tinh Cao Bang

chun d
nghj xdt tang
Danh hiu Thây
thuc iru tO

Nm sinh
TT

Hç và ten,
chuc vi

Nam

Nu

TrInh
d dO
taO

Tiêu chun Danh hiu TTUT
theo quy djnh

Thành tIch cüa cá nhân dê ngh xét
tng danh hiu TTUT

Thám niên cong Thii gian cOng tác tr tháng 12/2004 —
TiCu chuân
nay: 17 näm 5 tháng
tác (nAm)
thai gian lam
CMKT (15 nAm
So nAm lam
trà len)
17 näm 5 tháng
CMKT

ThS Hoang
Th Thanh
Ha — Phó
Truông
phOng Diu
throng

Sdán,dtài,
Tiéu chuãn v
nhiêm vi,i, du an
ChO nhiêm nhiu DI cp ca sà
phát trin KHKT
khoa hQc và
ye
y
tE
Thac si
cOng nghê
01/11/1980 Diêu
throng
Co 06 näm dat danh hiu CSTD cp ccr
sâ (nãm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
Tieu chuán
2021)
Thành tIch xut Bang khen cAp
sAc trong cOng B, tinh trà len;
Danh hiu
tác phOng bnh,
Co 02 Bang khen cOa B truâng B 'i'
ch&a bnh, phát CSTD al
tA nãm 2018, 2020 vi thành tIch XS
triAn khoa hçc
trà len
thic hiên nhiem vu kê hoach cOng tác y
k5 thut vA y tA

Báo cáo cüa
b phn thAm dnh

V kin cüa b
phn thâm djnh

Tang thii gian lam CMKT >15
nam: dü tiêu chuân

Np minh chCrng 02 de tài (QD
nghim thu d tài NCKH nàm
20 16,2021): dO tiCu chun

DO tiêu chuAn d
nghi xét tang
Danh hiêu Thy
Np minh chtng 06 QD cOng nhân
thuc
danh hiêu CSTD cp ccrsà: dO tiéu
chun
Np minh chüng 02 QD tang Bang
khen; ni dung khen thi.rcmg dOng
tiêu chuân ye thành tich trong cOng
tác phOng bnh chia bnh, phát
trién KHKT vA y tA: dO tiêu chuan

Näm sinh
TT

5

Hç Va ten,
chuc vy

PGS.TS
Nguyn ThI
Thu Hin —
Tnràng khoa
KhOcxa

Nam

Nir

TrInh
d
tao

Tiên sT
2 1/9/1974
yh9c

Tiêu chuân Danh hiu TTUT
theo quy dnh

Thành tIch cüa cá nhán d ngh xét
tng danh hiu TTUT

Báo cáo cOa
b phn thãm dnh

BS nOi tth (1998-200 1): 03 nãm
Thâm flfl cong
Tiêu chuân
Th&i gian cOng tác (T1/2003 — nay): 19
tác (näm)
thi gian lam
nám 4 tháng
CMKT (15 näm
tr len)
s1 nAm lam
22 näm 4 thang
CMKT

Th&i gian thy thu6c di h9c gän
vài chuyên mOn duqc tInh là th&i
gian trLrc tiép lam cong tác CMKT.
T6ng thai gian lam CMKT >15
nàm: dU tiêu chun

S d an, d tài,
Tiêu chuân v
nhiêm vi, du an
phát trin KHKT
ChU nhiêm nhiu DI cAp c sà
khoahocvà
vyt
cOng ngh

Np minh chtrng 02 dê tài (QE)
nghim thu d tài NCKH nãm
2020,202 1): dO tiêu chuân

V kin cüa b
phân thãm d!nh

DO tiêu chuAn d
nghi xét tng
CO 06 nãm dat danh hiêu CSTD cap c Np minh chOng 06 QD cong nhân
Danh hiu ThAy
sO(näm 2012, 2014,2018,2019,2020, danh hiêu CSTD cap c sO: dO tiêu
thuc 'ru tO
2021)
chuân

Tiêu chuAn yE
Thành tIch xuAt BAng khen cAp CO 02 BK cAp B/tinh:
sAc trong cong B, tinh trO len; 1. BK cOa CT UBND tinh Lao Cal näm
Np minh chUng bàn sao BKJQD
2011 vi dã cO thành tIch trong
tác phOng bênh,
Danh hiu
tang BK, ni dung khen thuOng
cha bênh, phát CSTD cAp co sO nghip bão v, chäm sOc và nâng cao
dOng
tiêu chuAn yE thành tIch trong
sOc khOe ND
trO len
triAn khoa h9c
cOng tác phOng bnh chOa bênh,
k thuât
phát triên KHKT yE y tE: dO tiéu
2. BK cOa Bô truOng BYT nàm 2018 vi
chuAn
dã cO nhiEu thành tIch thtrc hiên nhiêm
vi,i, KH cOng tác y tO.

Näm sinh
,,
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Hi và ten,
chtrc vi

Nam

TS Nguy0n
Van Huy —
04/3/1975
Twang khoa
Mt trO em

Nfr

Trinh
d dào
tO

Tiêu chuân Danh hiu TTUT
theo quy d!nh

Thành tIch cüa cá nhãn dê nghj xét
tng danh hiu TTUT

Báo cáo cOa
b phn thâm djnh

BS ni trO (1999-2002): 03 nAm
lieu chuán ye Thâm niên cong
Th&i gian cong tác (tháng 10/2004—
tác (nAm)
thai gian lam
nay): 17 nam 7 tháng
CMKT(l5nAm
trà len)
so nàm lam
20 näm 7 tháng
CMKT

Th&i gian thây thu6c di h9c g.n
vôi chuyén mOn ducic tinh là thii
gian truc tip lam cong tác CMKT.
Tong th&i gian lam CMKT >15
nAm: dO tiêu chuãn

SO d an, d tài,
Tiêu chuãn V0
nhiem vi, du an
ChO nhim nhiOu Dl cp c sà
phát triën KHKT
khoahQcvà
vêytê
cOng ngh

NOp minh ching 02 dO tài (QD
nghim thu dO tài NCKH nãm
2019, 2020): dO tiêu chun

06 nãm dat danh hiêu CSTD cp c so
(2011, 2017, 2018, 2019,2020,2021)

Tien si
nhân
khoa

Tieu chu.n

o

Thành tich xuAt
sac trong cOng
tác phOng bnh,
ch&a bênh, phát
triOn khoa h9c
ky thut ye y tO

CO 02 BK cOa Bô twang BYT:
1.BK näm 2017 vi da có nhiOu thành
Bng khen
tich
trong cOng tác Hi và phong trào
Bô, tinh trO len;
Thy
thuOc trO thO do nhiêm k' 2014Danh hiéu
CSTD cOp c sa 2017
trO len

2. BK nAm 2020 vi da cO nhiOu thành
tich xuOt sc thuc hin nhiêm
kO
hoch cOng tác y tO tO nãm 2018-2019

Y kin cOa b
phn thám d!nh

NOp minh chrng 06 QD cong nhn
danh hiêu CSTD cp c sO: dO tiêu DO tiêu chuAn dO
chun
ngh xét tang
Danh hiu Thy
BK ghi nhn thành tIch trong
thuOc uu tO
nhim k 2014-2017, phong trào
và hoat dông cOa HOi Thy thuôc
tré chU yOu là hoat dng khám chüa
bnh, vi sOc khOe cong dOng, là
thành tIch trong cOng tác phOng
bénh chtta bnh: dO tiéu chuân
Np minh chCrng bàn sao BKJQD
tang BK, ni dung khen thuOng
dOng tiéu chuãn ye thành tIch trong
cOng tác phOng bênh cha bnh,
phát triOn KHKT vO y tO: dO tiéu
chuAn

Näm sinh
TT

H va ten,
chuc v

Nam

Nir

Tnnh
tao

Tiêu chuãn Danh hiu TTUT
theo quy dinh

Tiêu chuán
thi gian lam
CMKT (15 näm
trà len)

ThS VO
Hng Minh —
04/6/1975
Trwing khoa
Duac

Thành tIch cüa cã nhân dê nghj xét
tng danh hiu TTUT

Thâm nién cong Thii gian cong tác t tháng (10/2004 —
tác (nAm)
nay): 17 nãm 7 tháng
SO nAm lam
CMKT

V kin cüa b
phn thâm d!nh

Tong thOi gian lam CMKT >15
nAm: dO tiêu chun

17 nàm 7 tháng

So d an, d tài,
Tiêu chun v
nhiêm vu, du an
phát trién KHKT
ChO nhiém nhiu DT cp cci sâ
khoah9cvà
vyt
Cong nghê
Thac si
Ducic

Báo cáo cüa
b phn thâm djnh

06 nAm dat danh hiêu CSTD cap ca sâ
(2015, 2017,2018,2019,2020,2021)

Tiêu chun v
ThOnh tIch xut Bang khen cp
sac trong cOng B, tinh trO len;
tác phOng bnh,
Danh hiêu
chOa bnh, phát CSTD CaP C SO CO 02 BK cOa Bô tnrOng Bô Y t nAm
trin khoa h9c
trcl len
2018, 2020 v thành tIch xut sc thtrc
k' thut V y t
hin nhim vu k hoch cong tác y t

Np minh chng 02 dê tài (QD
nghim thu d tài NCKH näm
2020, 2021): dO tiêu chuân

DO tiêu chuán dé
nghj xét tng
Np minh chng 06 QD cOng nhOn Danh hiu Thây
thu& ru tO
danh hiéu CSTD cp c sO: dO tiêu
chun

Nôp minh chOng ban sao QD tng
BK, ni dung khen thtrOng dOng
tiêu chun v thà.nh tIch trong cOng
tác phOng bênh cha bênh, phát
trin KHKT v y t& do tiOu chun

Nám sinh
TT

Hç vi ten,
chuc vi

Nam

Nü

TrInh
do d
to

Tiêu chun Danh hiu TTUT
theo quy dnh

Thinh tich cüa ci nhán d ngh xét
tng danh hiu TTUT

Bio cáo cüa
b phn thám dlnh

V kiin cüa b
phn thãm dnh

Th&i gian h9c BSNT: 1998-2001:03
Thai gian thy thu6c di hQc gän
Thâm niên cong nãrn
Tiêu chuân
tác (nAm)
Thvi gian cOng tác: tr nAm 2004 - nay: vri chuyén mOn duac tInh là thai
thai gian lam
gian trc tiêp lam cOng tác CMKT.
18 nim
CMKT (15 nOm
Tng thai gian lam CMKT >15
trâ len)
SO nim lam
nãm: dO tiéu chuãn
21 nAm
CMKT
Sdán,dtài,
nhim vi, dir an
ChU nhim nhiêu Dl cap ca sà
phát trin KI-IKT
khoa h9c và
v yt
cOng nghê
lieu chun v

8

TS D Tn —
Trtxcing khoa 06/1/1975
Glocom

Tin s
nhãn
khoa

06 nãm dat danh hiu CSTD
(2016, 2017, 2018, 2019,2020,2021)
Tiêu chun v
Thành tich xut Bang khen P
sc trong Cong Bô, tinh trà len;
tác phOng bnh,
Danh hiêu
chüa bnh, phát CSTD Cp Ca S
triên khoa h9c
trà len
k thuAt v y

Co 02 BK cOa B, truong BYT:
I/ BK nàm 2019 vi dã có nhiu thành
tich XS thirc hin nhim vv k hoch
cOng tác Y te.
2. BK nAm 2021 vi dã cO nhiu thành
tIch XS trong h trçl, chng djch bênh
và diu tn bênh nhân Covid-19 tai các
tinh, TP phia Nam

Np minh chng 02 d tài (QD
nghim thu d tài NCKH nàm
2018, 2021): dO tiéu chu.n
DO tiêu chun dé
nghj xét tAng
Np minh chung 06 QD cOng nhân
Danh hiu ThAy
danh hiéu CSTD cp ca sâ: du tiéu
thuc uu tO
chun

Np minh chOng bàn sao QD tng
BK, nOi dung khen thuông dOng
tiêu chuãn ye thành tich trong cOng
tác phOng bênh cha bênh, phát
trién KHKT v y t: dO tiêu chuán

Nim sinh
11ç và ten,
chirc vu

Nam

Nu

Trinh
d
tao

Tiêu chun Danh hiu TTUT
theo quy dlnh

Tiêu chun
thyi gian lam
CMKT (15 nAm
trâ Ian)

TS Hoang
Anh Tuãn —
8/10/1971
Truâng khoa
Xét nghim

Thinh tIch cüa cI nhin dé ngh xét
tang danh hiu TTUT

Thâm niên Cong tr tháng 8/1997 — nay: 24 näm 10
tác (nAm)
thang
So näm lam
CMKT

Y kiên cüa b
phn thm dnh

Tang thyi gian lam CMKT >15
nam: dO tiêu chun

24 nAm 10 tháng

Sdan,dtài,
Tiêu chuAn v
nhiém vii, du an
phát trin KHKT
ChO nhiêm nhiu DI cp ca sâ
khoahocvà
ye y te
cOng nghê
Tiên si
hçc

Bio cáo cüa
b phn thm dnh

Np minh ching 02 dà tài (QD
nghiém thu d tài NCKH näm
2018, 2020): dO tiéu chuân

DO tiêu chuân dE
ngh xët tang
Danh hiu ThAy
Np minh chOng 06 QD cong nhân
thuc uu tO
06 nãm dt danh hiu CSTD cp ca so
danh hiu CSTD cp c sO: do tiéu
(2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
chuân

lieu chun v
Thành tich xuAt Bang khen cap
sc trong cOng Bi, tinh trO len;
tác phOng bnh,
Danh hiu
chra bnh, phát CSTD
o
CO 02 BK cUa B twang BYT nam
trO len
triEn khoa hçc
2016, 2018 vi thành tich XS thrc hin
kythutvyta
nhim vi,i, kE hoach cOng tác y t

Np minh chCrng bàn sao QD tang
BK, nôi dung khen thtrO'ng dOng
tiàu chuân ye thành tich trong cOng
tác phOng bnh chIka bnh, phát
trién KHKT va y t& dO tiéu chuan
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