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HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ 

Xét chọn, tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-HĐD ngày 06 tháng 3 năm 2019              

của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam) 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

1. Ghi nhâṇ công lao và tôn vinh những điều dưỡng viên tiêu biểu có nhiều đóng 

góp xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động của Hội Điều dưỡng, góp phần tôn vinh 

hình ảnh người điều dưỡng và vị thế của Hội Điều dưỡng Việt Nam trong ngành y tế và 

trong xã hội. 

2. Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các Hội thành viên; khuyến khích 

hội viên yêu nghề, tích cực rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên 

môn, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của ngành điều dưỡng trong sự nghiệp chăm 

sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét chọn và tôn 

vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

2. Quy chế này áp dụng cho hội viên thuộc các Hội thành viên và các Tổ chức trực 

thuộc Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn và tôn vinh 

          1. Điều kiện 

a) Là hội viên Hội Điều dưỡng Việt Nam (điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên) đã 

tham gia hoạt động Hội từ 05 năm liên tục trở lên; 

b) Có ít nhất 01 lần được Hội Điều dưỡng Việt Nam tặng Bằng khen;  

c) Có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học (chủ đề tài) được đăng trên Tạp chí 

Điều dưỡng Việt Nam hoặc tạp chí y học trong nước và quốc tế; Hoặc có ít nhất 01 lần 

tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc hoặc hội nghị khoa học 

điều dưỡng cấp vùng, miền; 

d) Mỗi điều dưỡng viên tiêu biểu được tôn vinh 1 lần. 

2. Tiêu chuẩn 

a) Hoàn thành xuất sắc các nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội 

Điều dưỡng Việt Nam và có nhiều đóng góp vào việc xây dựng, phát triển Hội Điều 

dưỡng Việt Nam; 
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b) Đã được công nhận một trong các danh hiệu dưới đây: 

  - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; 

  - Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân; 

  - Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú; 

  -  Danh hiệu thi đua cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

  -  Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

  - Danh hiệu cao quý khác của Nhà nước. 

  Điều 4. Nguyên tắc xét chọn 

1. Xét chọn, tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam 

phải được xét, bình chọn từ cấp cơ sở là các Hội thành viên, các Tổ chức trực thuộc Hội 

Điều dưỡng Việt Nam. 

2. Việc xét chọn, tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt 

Nam phải đảm bảo chính xác, công khai thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các 

hội viên trên cơ sở tự nguyện và tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định 

pháp luật khác có liên quan. 

Chương II 

HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT CHỌN, TÔN VINH 

 

Điều 5. Hình thức và số lượng điều dưỡng viên được tôn vinh  

1. Lễ tôn vinh được tổ chức 2 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2020; 

2. Số lượng hội viên được tôn vinh là “Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều 

dưỡng Việt Nam” căn cứ theo điều kiện và tiêu chuẩn đã ban hành; 

3. Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam được Hội Điều dưỡng 

Việt Nam tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương theo quy định của Hội. 

Điều 6. Hội đồng xét chọn 

1. Hội đồng xét chọn Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam do 

Chủ tịch Hội quyết định thành lập, gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:  

- 01 Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

- 01 Lãnh đạo Tổng Hội Y học Việt Nam; 

- 01 Lãnh đạo Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế. 

c) Thư ký Hội đồng: Tổng Thư ký Hội Điều dưỡng Việt Nam và đại diện Ban Thi 

đua - Khen thưởng của Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

d) Các ủy viên Hội đồng: số lượng ủy viên Hội đồng từ 5-7 người gồm đại diện 

một số Ban của Hội. 

2. Thường trực Hội đồng đặt tại Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

3. Nhiệm vụ của Hội đồng xét chọn: 
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- Đánh giá, xét chọn Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam 

theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Quy chế này; 

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, khi 

có trên 2/3 tổng số ủy viên Hội đồng biểu quyết tán thành; 

- Xem xét, giải quyết những kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

việc xét, tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

Cuộc họp của Hội đồng chỉ có giá trị khi có từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở 

lên tham dự họp. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 7. Hồ sơ, thủ tục tham gia xét chọn 

Hồ sơ đề nghị tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam gửi về 

Ban thi đua Khen thưởng Hội Điều dưỡng Việt Nam để tổng hợp xét chọn, bao gồm: 

1. Tờ trình đề nghị tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội thành viên, tổ chức 

trực thuộc Hội Điều dưỡng Việt Nam; 

2. Bản thành tích của điều dưỡng viên có xác nhận của tổ chức Hội hoặc đơn vị 

quản lý; 

3. Biên bản họp xét tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu của Ban Chấp hành Hội 

thành viên hoặc Ban Lãnh đạo tổ chức trực thuộc; 

4. Các giấy tờ, bằng chứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 

3 Quy chế này. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh 

1. Thông báo tổ chức xét chọn: Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam gửi Công 

văn tới các Hội thành viên, các Tổ chức trực thuộc và thông báo rộng rãi trên trang Web 

của Hội Điều dưỡng Việt Nam về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu 

biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam. Thông báo tổ chức xét chọn trước ngày 30/7 của 

năm xét chọn; 

2. Các Hội thành viên, các Tổ chức trực thuộc Hội tổ chức xét chọn Điều dưỡng 

viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam của đơn vị theo điều kiện, tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 3 Quy chế này và lập hồ sơ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Hội Điều 

dưỡng Việt Nam trước ngày 30/9 của năm xét chọn; 

3. Ban Thi đua - Khen thưởng của Hội Điều dưỡng Việt Nam có trách nhiệm, kiểm 

tra, tổng hợp hồ sơ đăng ký, thống kê, phân loại, chuyển Hội đồng xét chọn;  

4. Họp Hội đồng xét chọn để đánh giá, xét chọn Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội 

Điều dưỡng Việt Nam theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Quy chế này; 

5. Công bố kết quả xét chọn trên trang thông tin điện tử của Hội Điều dưỡng Việt 

Nam. 

6. Hội đồng hoàn thiện Biên bản, thủ tục hồ sơ trình Chủ tịch Hội ký quyết định công 

nhận danh hiệu Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

7. Lễ Tôn vinh sẽ được tổ chức kết hợp trong các sự kiện của Hội Điều dưỡng Việt 

Nam hoặc của Hội thành viên, Tổ chức trực thuộc Hội. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí tổ chức xét chọn và tôn vinh được thực hiện từ nguồn Ngân sách của 

Hội Điều dưỡng Việt Nam. Ban Thi đua - Khen thưởng của Hội xây dựng kế hoạch, dự 

toán kinh phí trình Lãnh đạo Hội xem xét, phê duyệt. 

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp từ các tổ chức tài trợ. 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành 

1. Ban Thi đua - Khen thưởng của Hội Điều dưỡng Việt Nam làm đầu mối, có 

trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện quy chế 

này. 

2. Các Hội thành viên, các Tổ chức trực thuộc Hội có trách nhiệm thông báo tới 

hội viên, tổ chức xét chọn, lập hồ sơ Điều dưỡng viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt 

Nam của đơn vị gửi Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam theo quy định. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Quy chế này được xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ của Hội Điều 

dưỡng Việt Nam theo từng nhiệm kỳ./. 

 

 

 

 
 

TM BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 
   Phạm Đức Mục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


