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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:    138/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   21  tháng 01 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực  

Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính 

phủ về Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống 

thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 5444/QĐ-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 16/TTr-

SYT ngày 16/01/2021. 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng (01 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định 

này đƣợc công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ 

“csdl.dichvucong.gov.vn”;  Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, 

chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ:  http://vpubnd.hoabinh.gov.vn; 

Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (địa chỉ: http://soytehoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đƣợc thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa 

Bình. 

- Giao Sở Y tế tỉnh Hòa Bình 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trƣớc 30/01/2021 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ 

nội dung cụ thể của thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, ngành liên quan và 

niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://soytehoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế; 

Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ  

TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số: 138/QĐ-UBND ngày   21  tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––– 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Xét tặng giải thƣởng 

Đặng Văn Ngữ trong 

lĩnh vực Y tế dự 

phòng 

33 ngày 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không phí 

1. Luật thi đua, khen thƣởng ngày 26 tháng 11 

năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 tháng 6 

năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 16 tháng 

11 năm 2013; 

2. Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 

6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Y tế; 

3. Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 

02/12/2020 của Bộ Y tế quy định việc xét tặng 

giải thƣởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế 

dự phòng. 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

–––––––––––  

1. Xét tặng giải thƣởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng 

1.1.Trình tự thực hiện 

Bƣớc 1: Các đơn vị tổng hợp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị xét 

tặng giải thƣởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực y tế dự phòng gửi về thƣờng trực 

hội đồng cấp cơ sở 

1. Trong năm xét chọn, Thủ trƣởng các đơn vị có trách nhiệm: 

a) Tổ chức phổ biến, thông báo công khai, rộng rãi cho tập thể cán bộ, công 

chức, viên chức, ngƣời lao động trong đơn vị: trên trang thông tin điện tử của 

đơn vị (nếu có) về nội dung, tiêu chuẩn xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ; 

b) Hƣớng dẫn đơn vị đề cử những cá nhân thuộc đơn vị, các tổ chức đủ tiêu 

chuẩn xét tặng; 

c) Lập danh sách và hƣớng dẫn những tổ chức, cá nhân đƣợc đề cử báo cáo 

thành tích có xác nhận của Thủ trƣởng đơn vị. 

2. Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao 

động của đơn vị và tiến hành bỏ phiếu. Hội nghị hợp lệ khi có trên 2/3 số công 

chức, viên chức và ngƣời lao động của đơn vị có mặt bỏ phiếu, kết quả kiểm 

phiếu đƣợc lập thành biên bản. Chỉ những tổ chức, cá nhân đạt trên 50% số 

phiếu đồng ý trên tổng số ngƣời tham gia bầu, mới đƣợc đƣa ra Hội đồng cấp cơ 

sở xem xét. 

3. Thông báo công khai kết quả danh sách những tổ chức, cá nhân đạt số 

phiếu đồng ý tại đơn vị ít nhất 07 ngày làm việc để cán bộ, công chức, viên 
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chức, ngƣời lao động biết và góp ý kiến, sau đó tập hợp trình Hội đồng cấp cơ 

sở xem xét. 

4. Tất cả các đơn thƣ khiếu nại, tố cáo phải đƣợc giải quyết theo quy định 

của pháp luật trƣớc khi Hội đồng cấp cơ sở họp. 

5. Tổng hợp kết quả, gửi hồ sơ về Hội đồng cấp cơ sở trƣớc ngày 01 tháng 

7 của năm trƣớc năm tổ chức trao tặng. 

Bƣớc 2: Hội đồng cấp cơ sở tiến hành xét chọn đối với các tổ chức, cá nhân 

đủ tiêu chuẩn và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng giải thƣởng Đặng Văn Ngữ trong 

lĩnh vực y tế dự phòng về thƣờng trực hội đồng cấp Bộ. 

1. Hội đồng cấp cơ sở tiến hành rà soát hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn, tiến hành họp và bỏ phiếu để chọn tổ chức, cá nhân có đủ 

tiêu chuẩn xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. Các tổ chức, cá nhân đạt 80% 

số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành 

lập thì đƣợc đƣa vào danh sách trình Hội đồng cấp Bộ xem xét. Trƣờng hợp 

thành viên Hội đồng vắng một, Thƣờng trực Hội đồng lấy ý kiến bằng phiếu 

bầu; 

2. Thông báo bằng hình thức niêm yết công khai danh sách kết quả xét 

chọn tại trụ sở nơi đặt Thƣờng trực Hội đồng trong thời hạn 07 ngày làm việc. 

3. Tổng hợp kết quả, gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Bộ trƣớc ngày 15 tháng 8 

của năm trƣớc năm tổ chức trao tặng. 

Bƣớc 3: Hội đồng cấp Bộ tiến hành xét chọn trên cơ sở đề xuất của Hội 

đồng cấp cơ sở và tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ xét tặng. 

1. Cục Y tế dự phòng (thƣờng trực Hội đồng cấp Bộ) tiến hành thẩm định 

về tính hợp lệ của các tài liệu có trong hồ sơ và tổng hợp, lập danh sách các tổ 

chức, cá nhân đề nghị xét tặng báo cáo Hội đồng cấp Bộ trƣớc ngày 01 tháng 10 

của năm trƣớc năm tổ chức trao tặng. 
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2. Hội đồng cấp Bộ tổ chức họp xét và bỏ phiếu trƣớc ngày 15 tháng 11 của 

năm trƣớc năm tổ chức trao tặng để chọn tổ chức, cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét 

tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. Các tổ chức, cá nhân đạt 80% số phiếu đồng ý 

trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập thì đƣợc đƣa 

vào danh sách trình Bộ trƣởng quyết định. Trƣờng hợp thành viên Hội đồng 

vắng mặt. Thƣờng trực Hội đồng lấy ý kiến bằng phiếu bầu. Thông báo công 

khai kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế trong thời hạn 10 ngày 

làm việc. 

3. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và trình Bộ trƣởng quyết định thực hiện xong 

trƣớc ngày 01 tháng 01 của năm tổ chức trao tặng. 

1.2. Cách thức thực hiện  

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh Hòa Bình hoặc qua đƣờng bƣu điện. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình của đơn vị theo mẫu số 1a quy định tụi Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020. 

- Báo cáo thành tích của tổ chức theo mẫu số 1b, cá nhân theo mẫu số 2a 

quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 

02/12/2020. 

- Các hồ sơ liên quan quy định tại của Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 

02/12/2020 (bản sao có chứng thực), bao gồm: 

+  Quyết định hoặc giấy chứng nhận phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ƣu 

tú. Nhà giáo Ƣu tú. Chiến sỹ thi đua toàn quốc: các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thƣởng khác có liên quan; 
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+  Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; 

Quyết định, biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: trang bìa sách có 

ghi tên tác giả và nhà xuất bản; 

+ Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và văn bản quy phạm 

pháp luật đƣợc cấp có thẩm quyền ký ban hành: 

+ Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc các giấy tờ pháp lý 

chứng minh về thời gian công tác tại chiến trƣờng B, C, K; chiến tranh bảo vệ 

biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, 

Campuchia và biên giới, biển đảo; vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; 

+ Văn bản đề xuất của các tổ chức nƣớc ngoài tại Việt Nam có tổ chức, cá 

nhân đề nghị xét tặng. Xác nhận của Bộ trƣởng Bộ Y tế (qua Vụ Hợp tác quốc 

tế) về những đóng góp, cống hiến của các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài cho lĩnh 

vực Y tế dự phòng Việt Nam. Các văn bản, minh chứng về quá trình công tác, 

cống hiến của cá nhân công tác tại các tổ chức nƣớc ngoài tại Việt Nam; 

+ Các văn bản, tài liệu liên quan khác (Nếu có). 

- Biên bản Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động của 

đơn vị theo mẫu số 1c, biên bản kiểm phiếu đối với tổ chức theo mẫu 1d và cá 

nhân theo mẫu số 2b quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tƣ số 23/2020/TT-

BYT ngày 02/12/2020. 

b) Số lƣợng hồ sơ: 03 (bộ) 

1.4. Thời hạn giải quyết  

- Hội đồng xét tặng cấp cơ sở có 33 ngày làm việc. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

1.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Hội đồng xét tặng giải thƣởng cấp cơ sở (Quy định tại Điều 12 Thông tƣ 

số 23/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020). 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định, Bằng chứng 

nhận, Biểu trƣng, Tiền thƣởng (theo quy định cụ thể tại mỗi lần xét tặng). 

1.8. Phí và lệ phí: Không 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

a)  Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng của tổ chức 

- Mẫu hồ sơ của các đơn vị trình Hội đồng cấp cơ sở 

+ Mẫu số 1a: Tờ trình của đơn vị. 

+ Mẫu số 1b: Báo cáo thành tích tổ chức. 

+ Mẫu số 1c: Biên bản họp hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

lao động 

+ Mẫu số 1d: Biên bản kiểm phiếu của đơn vị. 

b) Mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân 

- Mẫu hồ sơ của các đơn vị trình Hội đồng cấp cơ sở 

+ Mẫu số 1a: Tờ trình của đơn vị. 

+ Mẫu số 2a: Báo cáo thành tích cá nhân. 

+ Mẫu số 1c: Biên bản họp hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

lao động 

+ Mẫu số 2b: Biên bản kiểm phiếu cá nhân. 

+ Mẫu số 2c: Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng Giải thƣởng (kèm Tờ 

trình). 
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1.10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:  

1.10.1. Tiêu chuẩn xét tặng cho cá nhân 

1. Tiêu chuẩn chung: 

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; 

b) Có y đức trong sáng, là tấm gƣơng tận tụy trong sự nghiệp phát triển nền 

Y tế dự phòng Việt Nam. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với cá nhân trong ngành y tế có thành tích xuất sắc 

đột xuất: Có sáng kiến, giải pháp hoặc đóng góp đặc biệt xuất sắc, nổi bật, đƣợc 

áp dụng hiệu quả, rộng rãi trong lĩnh vực Y tế dự phòng. 

3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với cá nhân trong ngành y tế có thành tích cống 

hiến lâu dài, có thời gian công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng đủ 20 năm trở 

lên và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Đã đƣợc Nhà nƣớc phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ƣu tú hoặc Nhà 

giáo ƣu tú hoặc Chiến sỹ thi đua toàn quốc và sau đó đƣợc tặng 01 bằng khen 

cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng về công tác y tế dự phòng hoặc 

02 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên; 

b) Đã đƣợc tặng 01 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ hoặc 03 bằng 

khen cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có liên quan đến lĩnh vực Y 

tế dự phòng trở lên và có ít nhất 03 thành tích khoa học thuộc một trong các 

trƣờng hợp sau đây: Tham gia biên soạn sách chuyên môn; Chủ nhiệm, đồng 

Chủ nhiệm, nghiên cứu viên chính hoặc Thƣ ký để tái nghiên cứu khoa học, đề 

án, dự án khoa học, cấp cơ sở trở lên; Sáng kiến khoa học kỹ thuật, cải tiến giáo 

trình, phƣơng pháp đào tạo trong lĩnh vực Y tế dự phòng mang lại hiệu quả cao 

đƣợc cấp có thẩm quyền nghiệm thu và đƣợc sử dụng rộng rãi trong thực tế: 

Trƣởng, Phó trƣởng Ban, Ủy viên thƣờng trực Ban soạn thảo, Tổ trƣởng, Tổ 



CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 20-02-2021                        32 

 

phó, Thƣ kí ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

về y tế dự phòng; 

c) Cá nhân thuộc đối tƣợng đƣợc quy đổi thời gian công tác theo quy định 

tại khoản I và khoản 2 Điều 8 Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 

đã đƣợc tặng từ 02 bằng khen cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có 

liên quan đến lĩnh vực Y tế dự phòng trở lên; 

d) Cá nhân là ngƣời không giữ chức vụ, ngƣời lao động trực tiếp, ngƣời 

làm việc tại y tế cơ sở đã đƣợc tặng 01 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ 

hoặc đƣợc tặng 03 bằng khen cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trở 

lên về công tác Y tế dự phòng. 

4. Tiêu chuẩn cụ thể đối với cá nhân ngoài ngành y tế và ngƣời nƣớc ngoài 

đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Cá nhân ngoài ngành y tế và ngƣời nƣớc ngoài có thành tích, đóng góp 

đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực Y tế dự phòng về chuyên môn kĩ thuật, truyền 

thông, quốc phòng, an ninh, giáo dục sức khỏe, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe cộng đồng, đƣợc tập thể công nhận và Bộ trƣởng Bộ Y tế đánh giá cao; 

b) Ngƣời có đóng góp lớn về vật chất, tài chính, tinh thần cho lĩnh vực Y tế 

dự phòng; 

c) Ngƣời nƣớc ngoài có đóng góp nổi bật cho lĩnh vực Y tế dự phòng: 

d) Cá nhân có hành động dũng cảm hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc 

trong phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh. 

Tiêu chuẩn xét tặng cho tổ chức 

1. Tiêu chuẩn chung: Thực hiện tốt chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc. 

1.10.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với tổ chức trong ngành y tế. 
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a) Đã đƣợc tặng 01 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ hoặc 03 bằng 

khen cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng trở lên về lĩnh vực Y tế dự 

phòng; 

b) Làm tốt công tác huy động tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện 

các hoạt động trong lĩnh vực Y tế dự phòng. 

3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với tổ chức ngoài ngành y tế và tổ chức nƣớc 

ngoài đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích, đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực Y tế dự phòng 

về chuyên môn kĩ thuật, truyền thông, quốc phòng, an ninh, giáo dục sức khỏe, 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng, đƣợc tập thể công nhận và 

Bộ trƣởng Bộ Y tế đánh giá cao; 

b) Có đóng góp lớn về vật chất, tài chính, tinh thần cho lĩnh vực Y tế dự 

phòng. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

1. Luật thi đua, khen thƣởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 16 tháng 

11 năm 2013; 

2. Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế quy định 

việc xét tặng giải thƣởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng. 
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Mẫu số 1a: Tờ trình của đơn vị đề nghị xét tặng cho tổ chức, cá nhân 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ......../TTr-....... ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ cho tổ chức, cá nhân 

Kính gửi: Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ 

Căn cứ Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế Quy định việc xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh 

vực Y tế dự phòng; 

Căn cứ kết quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động của đơn 

vị ....................................................... ngày ........ tháng ........ năm .................; 

Xét thành tích đã đạt đƣợc của (tên tổ chức, cá nhân).......................................; 

(Báo cáo tóm tắt quá trình xét chọn của đơn vị) 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, (Tên đơn vị) ............................................................. 

đề nghị Hội đồng cấp cơ sở xem xét, trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng Giải 

thƣởng Đặng Văn Ngữ cho các tổ chức, cá nhân sau đây:  

................................................................................................................................ 

(Xin gửi kèm theo: Biên bản Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của đơn vị; Biên bản kiểm phiếu; Báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân 
và các tài liệu minh chứng liên quan). 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 
- Lƣu:..... 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 1b: Báo cáo thành tích của tổ chức đề nghị xét tặng 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TỔ CHỨC 

Đề nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ 
(tên tổ chức):................................... 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

2. Tình hình tổ chức, nhân lực 

3. Những thuận lợi, khó khăn liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC TRONG CÔNG 

TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG: 

Căn cứ vào nhiệm vụ đƣợc giao và tiêu chuẩn quy định tại Thông tƣ số 

23/2020/TT-BYT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Y tế, nêu rõ 

những thành tích đã đạt đƣợc theo các nội dung sau: 

1. Hoàn thành vƣợt mức chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ đƣợc giao, thể hiện là đơn 

vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác y tế dự phòng. 

2. Những nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho lĩnh vực công tác, vùng, miền 

và ngành học tập. 

3. Thành tích trong việc huy động tổ chức, cá nhân tham gia công tác y tế dự 

phòng. 

4. Đoàn kết nội bộ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội. 

* Chú ý: Cần nêu đƣợc tính chủ động khắc phục mọi khó khăn, áp dụng khoa 

học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác chuyên môn kỹ thuật, 

quản lý để nâng cao hiệu quả công tác. 

III. NHỮNG HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG TỔ CHỨC ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC: 
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Nêu nhƣng hình thức khen thƣởng của đơn vị đã đạt đƣợc theo cấp độ từ cao 

đến thấp, ghi rõ số Quyết định, cấp khen thƣởng, năm đƣợc khen thƣởng. 

IV. ĐỀ NGHỊ: 

Hội đồng cấp cơ sở xem xét, trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng Giải thƣởng Đặng 

Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng. 

  THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 1c: Biên bản Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

  

BIÊN BẢN 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động Đề nghị xét tặng 

“Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ” 

Hội nghị tiến hành họp hồi….... giờ ..... phút, ngày ….../…...../........................ tại 

.............................................................................................................................. 

I. THÀNH PHẦN: 

1. Đ/c ......................................................................................Chủ trì Hội nghị 

2. Đ/c .....................................................................................Thƣ ký Hội nghị 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động của đơn vị: 

- Số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động tham dự họp ...............ngƣời; 

- Số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động vắng mặt ..................ngƣời; 

lý do vắng …………….. 

II. NỘI DUNG HỌP: 

I. Xem xét, đánh giá đối với cá nhân 

Đánh giá thành tích của cá nhân…………… đề nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng 

Văn Ngữ. 

- Đ/c ...................................Chủ trì Hội nghị báo cáo nội dung yêu cầu và các 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện việc xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 
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- Đ/c ...................................báo cáo bản thành tích của cá nhân……………… đề 

nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

- Hội nghị cho ý kiến: ....................................................................................... 

- Hội nghị tiến hành bỏ phiếu (có biên bản kiểm phiếu đính kèm) 

- Chủ trì Hội nghị kết luận: cá nhân ................................... đủ tiêu chuẩn theo 

quy định, giao cho ...................................hoàn chỉnh Hồ sơ theo quy định trình 

Hội đồng cấp cơ sở xem xét và tiến hành các bƣớc tiếp theo. 

2. Xem xét, đánh giá đối với tổ chức 

Đánh giá thành tích của tổ chức ……………........ đề nghị xét tặng Giải thƣởng 

Đặng Văn Ngữ. 

- Đ/c ...................................Chủ trì Hội nghị báo cáo nội dung yêu cầu và các 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện việc xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

- Đ/c ..................... báo cáo bản thành tích của tổ chức ...................................đề 

nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

- Hội nghị cho ý kiến: .......................................................................................... 

- Hội nghị tiến hành bỏ phiếu (có biên bản, kết quả kiểm phiếu đính kèm) 

- Chủ trì Hội nghị kết luận: Tổ chức, cá nhân……………………………… đủ 

tiêu chuẩn theo quy định, giao cho………………………… hoàn chỉnh hồ sơ 

theo quy định trình Hội đồng cấp cơ sở xem xét và tiến hành các bƣớc tiếp theo. 

Cuộc họp kết thúc hồi ..........giờ.......... phút, ngày ............./................/……......... 

  

THƢ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỌA 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 1d: Biên bản kiểm phiếu của đơn vị đối với tổ chức 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

  

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TỔ CHỨC 

Xét tặng “Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ” 

(tên đơn vị):................................................................................ 

1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động ngày ....../...../.......... 

để bầu (tên tổ chức) ................. đủ tiêu chuẩn xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn 

Ngữ. 

2. Số thành viên đƣợc bầu vào Ban kiểm phiếu .................ngƣời, gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

- Trƣởng Ban kiểm phiếu: ................................................................................ 

- Các ủy viên: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động tham gia cuộc họp 

.....................ngƣời. 

- Số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động tham gia bỏ phiếu 

.....................ngƣời. 

- Số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động không tham gia bỏ phiếu 

.....................ngƣời. 

Lý do ................................................................................................................ 
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- Số phiếu phát ra: .....................phiếu. 

- Số phiếu thu về: .....................phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: .....................phiếu 

- Số phiếu không hợp lệ: .....................phiếu. 

5. Tên tổ chức đề nghị đƣợc xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ: 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

6. Kết quả kiểm phiếu bầu các tổ chức (tên tổ chức): (Xếp theo thứ tự số phiếu 
đồng ý từ cao xuống thấp). 

STT Tên tổ chức (1) Số phiếu đồng ý (2) Tỷ lệ % (3) 

1.       

2.       

Số tổ chức đạt trên 50% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động tham gia là ......................ngƣời, từ số thứ tự 1 đến 

..............nhƣ sau: 

1. ....................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................... 

CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên từng người) 
TRƢỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Ghi chú: 

- Cột 2: Phiếu đồng ý ghi con số tuyệt đối. Ví dụ 10; 15. 
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- Cột 3: Ghi dưới dạng phân số. Tử số là số phiếu đồng ý, mẫu số là tổng số cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị có mặt bỏ phiếu. Ví dụ 9/10; 12/15. 

  

Mẫu số 1đ: Tờ trình của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

HỘI ĐỒNG CƠ SỞ XÉT 

TẶNG GIẢI THƢỞNG 

ĐẶNG VĂN NGỮ 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Số: ......../TTr-....... ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ cho tổ chức, cá nhân 

Kính gửi: - Bộ trƣởng Bộ Y tế: 

- Hội đồng cấp Bộ Y tế xét tặng Giải thƣởng Đặng 

Văn Ngữ. 

Căn cứ Thông tƣ số 23/2020/TT-BYT ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế Quy định việc xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh 

vực Y tế dự phòng; 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ 

ngày ....... tháng ...... năm ........; 

Xét thành tích đã đạt đƣợc của (tên tổ chức, cá nhân)......................................; 

Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ của (tên đơn vị) 

........................................ đề nghị Bộ trƣởng Bộ Y tế, Hội đồng cấp Bộ Y tế xét 

tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ cho các tổ chức, cá nhân: 

…………………………………………………………………………………… 

 (Báo cáo tóm tắt quá trình cấp cơ sở xét chọn bảo đảm đúng quy định). 

Xét thành tích đã đạt đƣợc của các tổ chức, cá nhân và kết quả bỏ phiếu. Hội 

đồng cấp cơ sở của (tên đơn vị) ............................................... đề nghị Hội đồng 

cấp Bộ Y tế xem xét, trình Bộ trƣởng Bộ Y tế quyết định tặng Giải thƣởng Đặng 

Văn Ngữ cho các tổ chức, cá nhân sau đây: ....................................................... 

(Xin gửi kèm theo: Biên bản họp Hội đồng cấp cơ sở; Biên bản kết quả kiểm 

phiếu của Hội đồng cấp cơ sở; Báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân, danh 

sách cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ và các tài liệu 

minh chứng). 
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Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: ........ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 1e: Biên bản họp hội đồng cấp cơ sở 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

HỘI ĐỒNG CƠ SỞ XÉT 

TẶNG GIẢI THƢỞNG 

ĐẶNG VĂN NGỮ 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

  

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ 
(tên đơn vị):............................... 

Hội đồng cấp cơ sở tiến hành họp hồi.... giờ... phút, ngày ...... tháng ..... năm 
....... tại 

I. THÀNH PHẦN: 

1. Đ/c .....................................................Chủ trì Hội đồng 

2. Đ/c .....................................................Thƣ ký Hội đồng 

3. Các ủy viên Hội đồng: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. Tổng số thành viên Hội đồng xét tặng theo Quyết định: ......................ngƣời. 

5. Số thành viên Hội đồng tham dự họp .................................................ngƣời. 

6. Số thành viên Hội đồng vắng mặt ..................ngƣời; lý do vắng .................. 

II. NỘI DUNG HỌP: 

Đánh giá thành tích của (tên tổ chức, cá nhân) ............................ đề nghị xét tặng 

Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

- Đ/c ...................................Chủ trì Hội đồng báo cáo nội dung yêu cầu và các 

văn bản hƣớng dẫn thực hiện việc xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 
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- Đ/c ...................................báo cáo bản thành tích của (tên tổ chức, cá nhân) 

................................................... đề nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

- Hội đồng cho ý kiến: ...................................................................................... 

- Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín (có biên bản kiểm phiếu đính kèm) 

- Chủ trì Hội đồng kết luận: (Tên tổ chức, cá nhân) ............................ đủ tiêu 

chuẩn theo quy định, giao cho ...................................hoàn chỉnh Hồ sơ theo quy 

định trình Hội đồng cấp Bộ Y tế xem xét trình Bộ trƣởng Bộ Y tế xét tặng Giải 

thƣởng Đặng Văn Ngữ cho tổ chức, cá nhân: ................................................... 

Cuộc họp kết thúc hồi ..........giờ.......... phút, ngày ........../............/................... 

THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TỌA 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 1g: Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng cấp cơ sở đối với tổ chức 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

HỘI ĐỒNG CƠ SỞ XÉT 

TẶNG GIẢI THƢỞNG 

ĐẶNG VĂN NGỮ 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

  

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TỔ CHỨC 

Xét tặng “Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ” 
(tên đơn vị):................................................................................ 

 

1. Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ đƣợc thành lập theo 

Quyết định số ngày ....../...../.......... của ......................................... 

2. Hội đồng họp ngày ....../...../.......... để bầu (tên tổ chức) ................................. 

đủ tiêu chuẩn xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

3. Số thành viên đƣợc bầu vào Ban kiểm phiếu .................ngƣời, gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

- Trƣởng Ban kiểm phiếu: ................................................................................... 

- Các ủy viên: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. Tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở theo quyết định .........................ngƣời. 

- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu ................................................ngƣời. 

- Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu .....................................ngƣời. 

Lý do ....................................................................................................................... 
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- Số phiếu phát ra: .....................phiếu. 

- Số phiếu thu về: .....................phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: .....................phiếu 

- Số phiếu không hợp lệ: .....................phiếu. 

5. Tên tổ chức đề nghị đƣợc xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ: 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

6. Kết quả kiểm phiếu bầu các tổ chức (tên tổ chức): (Xếp theo thứ tự số phiếu 
đồng ý từ cao xuống thấp). 

STT Tên tổ chức (1) Số phiếu đồng ý (2) Tỷ lệ % (3) 

1.       

2       

Số tổ chức đạt ít nhất 80% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội 

đồng theo quyết định thành lập là ......................ngƣời, từ số thứ tự 1 đến 

..............nhƣ sau: 

1. ....................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................... 

  

CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên từng người) 

TRƢỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Ghi chú: 

- Cột 2: Phiếu đồng ý ghi con số tuyệt đối. Ví dụ 10; 15. 
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- Cột 3: Ghi dưới dạng phân số. Tử số là số phiếu đồng ý, mẫu số là tổng số thành viên Hội 

đồng. Ví dụ 9/10; 12/15. 

 Mẫu số 2a: Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

Ảnh 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHÂN 

Đề nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ 

  

1. TIỂU SỬ BẢN THÂN: 

1. Họ và tên: ...........................................................................Nam, nữ:  

2. Ngày tháng năm sinh: ..........................................................Dân tộc:  

3. Quê quán: ........................................................................................................... 

4. Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................... 

5. Đơn vị công tác: ................................................................................................. 

6. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị 

công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì): 

7. Chức vụ hiện nay (chính quyền, đoàn thể): ........................................................ 

8. Học hàm, học vị: ................................................................................................ 

9. Trình độ chuyên môn đƣợc đào tạo: (Ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: Chính 
quy, chuyên tu, hàm thụ, đặc cách...): 

10. Khen Thƣởng: ............................................................................................. 

(bổ sung) 

11. Kỹ luật: ............................................................................................................. 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 
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(ghi rõ quá trình công tác từ khi thoát ly đến nay: từ ngày tháng năm đến ngày 
tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào) 

 

Thời gian công tác 

(Từ ngày, tháng, năm đến.........) 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

.............../............./............. 

.............../............./............. 

.............../............./............. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

III. TÀI NĂNG VÀ CỐNG HIẾN: 

Nêu những thành tích đặc biệt nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho hoạt động 

trong lĩnh vực y tế dự phòng (Kể cả chuyên môn và quản lý) 

IV. THÀNH TÍCH KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC 

Nêu những hình thức khen thƣởng của cá nhân đã đạt đƣợc theo cấp độ từ cao 

đến thấp, ghi rõ số Quyết định, cấp khen thƣởng, năm đƣợc khen thƣởng. 

 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƢỞNG 

ĐƠN VỊ 

......., ngày ....... tháng ...... năm ..... 

NGƢỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 
- Đánh máy theo mấu. 

- Bản báo cáo không quá 3 trang 

- Ảnh của cá nhân chụp trong vòng 10 năm trở lại. 

- Phần khai khen thƣởng: Khai từ Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen .............. 

- Phần khai kỷ luật: Khai từ hình thức khiển trách trở lên, năm bị kỷ luật. 
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Mẫu số 2b: Biên bản kiểm phiếu của đơn vị đối với cá nhân 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 
  

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁ NHÂN 

Xét tặng “Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ” 
(tên đơn vị).......................................... 

1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động của (đơn vị) 

................. họp ngày ....../...../.......... đề bầu các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng 

Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

2. Số thành viên đƣợc bầu vào Ban kiểm phiếu .................ngƣời, gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

- Trƣởng Ban kiểm phiếu: .................................................................................... 

- Các ủy viên: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động của đơn vị ..................... 

- Số cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động tham gia bỏ phiếu ................. 

- Số phiếu phát ra: .....................phiếu. 

- Số phiếu thu về: .....................phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: .....................phiếu 

- Số phiếu không hợp lệ: .....................phiếu. 

5. Kết quả kiểm phiếu bầu: (Xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý từ cao xuống thấp). 

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh, chức vụ, Số phiếu Tỷ lệ 
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(1) đơn vị công tác 

(4) 
đồng ý 

(5) 
% 

(6) 

Nam 

(2) 
Nữ 

(3) 
   

1.             

2.             

3.             

Số cá nhân đạt trên 50% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động tham dự Hội nghị là ......................ngƣời, từ số thứ tự 

1 đến .............. nhƣ sau: 

1. ....................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................... 

  

CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên từng người) 
TRƢỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Ghi chú: 

- Cột (5): Phiếu đồng ý ghi con số tuyệt đối. Ví dụ 10;: 15. 

- Cột (6): Ghi dưới dạng phân số. Tử số là số phiếu đồng ý, mẫu số là tổng số cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị có mặt bỏ phiếu. Ví dụ 9/10; 12/15. 
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Mẫu số 2c: Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƢỢC ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ 

(Kèm theo Tờ trình số ............/.......... ngày .... tháng .... năm ........ của ....) 

STT 
Họ và tên 

(1) 

Năm sinh 

Chức danh, chức vụ, đơn 

vị công tác 

(4) 

Nam 

(2) 
Nữ 

(3) 
 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
- Cột (1): Ghi Ông hoặc Bà. 

- Cột (4): Chức danh công tác hiện đang làm hoặc trước khi nghỉ hưu. Chức vụ: Chỉ khai 

những chức vụ có quyết định bổ nhiệm. 

- Đóng dấu treo (hoặc giáp lai) vào các trang và người cuối cùng của danh sách. 
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Mẫu số 2d: Biên bản kiểm phiếu của đơn vị đối với cá nhân 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

................. 

HỘI ĐỒNG CƠ SỞ XÉT 

TẶNG 

GIẢI THƢỞNG ĐẶNG 

VĂN NGỮ 

ĐƠN VỊ: .................... 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  ................, ngày ....... tháng ...... năm ........ 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁ NHÂN 

Xét tặng “Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ” 

(tên đơn vị)....................................... 

1. Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ đƣợc thành lập theo 

Quyết định số ngày ....../...../.......... của ......................................... 

2. Hội đồng họp ngày ....../...../.......... để bầu các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng 

Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ. 

3. Số thành viên đƣợc bầu vào Ban kiểm phiếu .................ngƣời, gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

- Trƣởng Ban kiểm phiếu: ......................................... 

- Các ủy viên: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. Tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở theo quyết định .....................ngƣời. 

- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu .....................ngƣời. 

- Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu .....................ngƣời. 

Lý do ..................................................................................... 
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- Số phiếu phát ra: .....................phiếu. 

- Số phiếu thu về: .....................phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: .....................phiếu 

- Số phiếu không hợp lệ: .....................phiếu. 

5. Số cá nhân đƣợc đề nghị xét tặng Giải thƣởng Đặng Văn Ngữ: ............ngƣời. 

6. Kết quả kiểm phiếu bầu: (Xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý từ cao xuống thấp). 

STT 
Họ và tên 

(1) 

Năm sinh 

Chức danh, chức vụ, 

đơn vị công tác 

(4) 

Số phiếu 

đồng ý 

(5) 

Tỷ lệ 

% 

(6) 

Nam 

(2) 
Nữ 

(3) 
   

1.             

2.             

3.             

Số cá nhân đạt ít nhất 80% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội 

đồng theo quyết định thành lập là ..........ngƣời, từ số thứ tự 1 đến..........nhƣ sau: 

1. ....................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................... 

CÁC ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên từng người) 
TRƢỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Ghi chú: 

- Cột (5): Phiếu đồng ý ghi con số tuyệt đối. Ví dụ 10; 15. 

- Cột (6): Ghi dưới dạng phân số. Tử số là số phiếu đồng ý, mẫu số là tổng số thành viên Hội 

đồng. Ví dụ 9/10; 12/15. 
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