
UBND TỈNH NINH THUẬN 

              SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:               /SYT-TCCB 
V/v lấy ý kiến Nhân dân về xét 

tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú 

lần thứ 14 - năm 2023. 

           Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2022         

  
 
 

           Kính gửi:  

- Báo Ninh Thuận; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

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 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân 

dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023; 

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu 

tú và căn cứ kết quả cuộc họp ngày 17/8/2022 của Hội đồng xét tặng danh hiệu 

“Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 - năm 

2023;  

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Ninh Thuận) đang xác lập hồ sơ để trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 11 cá nhân đã 

có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; cụ thể 

như sau:  

1. Bà Mai Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế 

2. Ông Phạm Văn Ký, Nguyên Giám đốc Trung tâm phòng chống Sốt rét 

Ký sinh trùng – Côn trùng 

3. Ông Hoàng Lê Anh Dũng, Trưởng khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

4. Ông Trương Văn Linh, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

5. Ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Mắt 

6. Ông Thiên Anh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

7. Ông Phú Anh Quốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

8. Ông Phạm Phán, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái 

9. Ông Trần Thanh Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm 



 

10. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Ninh Phước 

11. Ông Bình Phú Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải. 

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề nghị quý cơ quan phối hợp, đăng tin về thành 

tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - 

năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (chuyên mục đóng góp ý kiến dự 

thảo văn bản); chuyên trang, chuyên mục có liên quan trên Báo Ninh Thuận, 

Đài Phát thanh và Truyền hình trong thời hạn 10 ngày làm việc để lấy ý kiến 

Nhân dân - trong đó nêu rõ, trường hợp tổ chức, cá nhân có ý kiến, đề nghị gửi 

trực tiếp về Sở Y tế (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi qua địa 

chỉ email: bachuyen@ninhthuan.gov.vn trong thời hạn nêu trên để tổng hợp - 

đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm danh sách cá nhân đề nghị xét tặng  

danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;, 

- PCT UBND tỉnh- Nguyễn Long Biên; 

- Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng của Sở; 

- Website Ngành Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

Lê Vũ Chương 
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