
HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 07/HĐD 
V/v hướng dẫn xét chọn, tôn vinh  

hội viên tiêu biểu lần thứ 2 

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2022 

                 Kính gửi:  

- Chủ tịch Hội Điều dưỡng các tỉnh/thành 

- Chi hội trưởng các Chi hội Chuyên khoa, Chi hội trực thuộc 

Hội Điều dưỡng Việt Nam 

 

  Nhằm ghi nhận công lao và tôn vinh các hội viên có nhiều đóng góp vào sự 

phát triển của Hội Điều dưỡng các cấp, thực hiện kế hoạch hoạt động Hội năm 

2022 và Quy chế xét chọn tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu, Hội Điều dưỡng 

Việt Nam sẽ tổ chức tôn vinh hội viên tiêu biểu của Hội lần thứ 2. 

Trân trọng đề nghị các hội thành viên triển khai các nội dung sau: 

1. Tổ chức xét chọn hội viên tiêu biểu của Hội đảm bảo nguyên tắc công 

bằng, dân chủ và đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Điều 3 của Quy chế xét 

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

2. Hồ sơ xét chọn gửi về Văn phòng Trung ương Hội bao gồm: 

a. Tờ trình, danh sách đề nghị xét chọn có kèm theo Bản trích ngang theo 

mẫu. 

b. Biên bản họp xét chọn hội viên tiêu biểu của Ban chấp hành 

tỉnh/thành/chi hội. 

c. Báo cáo thành tích cá nhân về hoạt động Hội có xác nhận của đơn vị 

quản lý và bản photo các bằng chứng khen thưởng, nghiên cứu khoa học 

kèm theo. 

d. 01 ảnh chân dung cỡ 4x6. 

 Bản điện tử hồ sơ xét chọn hội viên tiêu biểu gửi qua email 

hoidieuduong@gmail.com. Bản cứng gửi về địa chỉ Văn phòng Hội Điều dưỡng 

Việt Nam, tầng 9 Cung Trí thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà 

Nội trước ngày 30/6/2022.  

 Ban Thi đua – Khen thưởng Hội Điều dưỡng Việt Nam có trách nhiệm kiểm 

tra, tổng hợp hồ sơ đăng ký, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Hội và Hội đồng xét 

chọn trước ngày 15/7/2022. 

3. Hội đồng xét chọn hội viên tiêu biểu của Hội Điều dưỡng Việt Nam họp 

đánh giá, xét chọn và công bố danh sách tôn vinh hội viên tiêu biểu trước ngày 

30/7/2022. 

mailto:hoidieuduong@gmail.com


OOi 't Oi c5c HQi thirnh vi6n t6 chric Dai hQi nhiQm kj,tru6c th6ng 612022 dC

ngh! giri hti so vd Va, phong H6i tru6c thoi gian Dai hQi cria don vi 30 ngey A6 Hp
x6t vd t6 chfc tdn vinh trong Dpi hQi nhiQm kj,cua c5c HQi thdnh vi6n.

Th6ng tin chi ti6t li6n he CN. Nguy6n Thi Minh TAm - T6ng thu ky ki6m
Tru&ng.ban Thi dua - Khen thucrng, diQn thopi: 0904.231.303 ho{c CN. Nguy6n
Thi Hi6n Thu ky Vdn phong TU HQi, diQn thopi: 0971.450.458, email:
hoidieuduong@gmail. com.

Trdn trgng c6m on.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Ban Ldnh <tao HOi (tt6 chi tlao)
- Ban Thi dua - Khen thuong;
- Luu: VPH.
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