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I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ĐỖ VĂN TRÁNG
Nam hay nữ: Nam
Ngày sinh: 02 - 08 - 1960
Dân tộc: Kinh,
Tôn giáo: không
Quê quán: Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương.
Chỗ ở hiện nay: Số 2 - Lô 7- Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - HN
Đơn vị công tác: Bệnh viện Bưu điện – Hà Nội;
Chức vụ chuyên môn: Chủ tịch Hội đồng quản lý- Giám đốc Bệnh viện.
Chức vụ đoàn thể: Bí thư Đảng uỷ.
Nhiệm vụ được phân công hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản lý - Giám đốc
Bệnh viện
II. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIAI
ĐOẠN:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng
cao
Những năm gần đây, đứng trước những khó khăn thách thức của Bệnh
viện Bưu điện trong bối cảnh:
Chủ trương tái cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam dẫn
đến tương lai của bệnh viện chưa rõ ràng đã ảnh hưởng nhiều đến tư tưởng của
CBNV, đến định hướng phát triển của bệnh viện trong thời gian tới.
Công việc phải tập trung khắc phục hậu quả cũng ảnh hưởng lớn đến nhịp
độ phát triển của Bệnh viện và cải thiện đời sống cho CBNV.
Cơ sở vật chất đã xuống cấp, chật hẹp, máy móc đã cũ, thường xuyên
hỏng hóc nhưng không có nguồn đầu tư của Tập đoàn, nên kinh phí hoạt động
hạn hẹp, hạ tầng cơ sở và trang thiết bị thiếu kinh phí sửa chữa, thay thế kịp thời
phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, trong khi đó quỹ đầu tư của bệnh viện
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đang ở mức âm nên khó khăn trong việc mua sắm những trang thiết bị cần thiết
cho công tác khám chữa bệnh.
Môi trường cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ y tế ngày càng khốc liệt
hơn, trình độ y tế ở các tuyến cơ sở cũng được cải thiện hơn, do vậy số lượng
người bệnh từ tuyến dưới chuyển lên cũng ngày càng ít đi.
Đứng trước những khó khăn thách thức trên, là người đứng đầu đơn vị,
chịu trách nhiệm đứng mũi chịu sào, tôi đã cùng Ban Giám đốc Bệnh viện phối
hợp cùng với Đảng uỷ, Công đoàn bàn bạc, từng bước khắc phục mọi khó khăn
để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của Bệnh viện được Lãnh đạo Tập đoàn
giao phó.
Trong công tác điều hành hoạt động của Bệnh viện, tôi luôn động viên,
chỉ đạo CBNV trong Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện
là không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh nhằm mang đến cho CBNV trong Ngành và cộng đồng những dịch
vụ y tế tốt nhất, giữ vững thương hiệu và uy tín của Bệnh viện.
Để làm được điều này, tôi đã cùng tập thể Lãnh đạo Bệnh viện tổ chức
thực hiện cấp bách các nội dung:
Rà soát các tiêu chí đang đạt ở mức thấp, tìm ra giải pháp cụ thể, thích
hợp để cải thiện và nâng mức cao hơn cho những tiêu chí này trong thời gian
sớm nhất có thể.
Ổn định tư tưởng cho toàn thể CBNV để tạo niềm tin tinh thần, không
ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và chất
lượng chuyên môn, làm hài lòng và thu hút người bệnh hơn nữa.
Hoàn thiện và triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật mũi nhọn
trong chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn trong khám
chữa bệnh. Nâng cao vị thế của Bệnh viện được khẳng định trên con đường cạnh
tranh và tham gia hội nhập thị trường chăm sóc sức khoẻ.
Sớm triển khai xã hội hóa y tế để tìm nguồn đầu tư, thu hút nguồn nhân
lực, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Không ngừng cải tiến các quy trình
chuyên môn cũng như quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện
đời sống và tạo cơ hội nghề nghiệp cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.
Do có những giải pháp đúng đắn, hiệu quả và kịp thời nên những năm gần
đây, Bệnh viện Bưu điện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ:
Khắc phục xong hậu quả về mặt tài chính xảy ra tại Bệnh viện trong thời
gian qua.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu đã đăng ký với Lãnh đạo
Tập đoàn.
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Ổn định tư tưởng và duy trì tốt hoạt động chuyên môn của đơn vị, một số
kỹ thuật mũi nhọn được triển khai có hiệu quả, được CBNV trong ngành và
nhân dân tin tưởng.
Giữ vững ổn định và từng bước nâng cao đời sống của CBNV Bệnh viện.
Lãnh đạo Bệnh viện luôn tạo điều kiện để người lao động có việc làm ổn định,
đúng ngành nghề được đào tạo và có thu nhập đảm bảo đời sống. Bệnh viện đã
chú trọng khuyến khích CBNV hăng say lao động thông qua nhiều hình thức
khen thưởng đột xuất, phân phối thu nhập theo hiệu quả công việc.
Bệnh viện luôn đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng
chống cháy nổ tại từng khoa phòng trong Bệnh viện. Hưởng ứng và thực hiện
nghiêm túc các phong trào xây dựng môi trường cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp
do ngành và địa phương phát động. Hàng năm có tập huấn và cấp chứng chỉ đầy
đủ cho CBNV tham gia công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy
nổ.
Việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động: 100% CBNV
được đóng BHXH, BHYT và các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của
Nhà nước. Quyền lợi chính đáng của người lao động trong Bệnh viện được đảm
bảo.
Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh
Tập đoàn giao như: Doanh thu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở
hữu… thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và Tập đoàn theo đúng quy định
của nhà nước và Tập đoàn. Không để sảy ra các sai sót trong đầu tư, tài chính
trong hoạt động của Bệnh viện. Không để sảy ra sai sót lớn về chuyên môn theo
quy định của Bộ Y tế.
Bệnh viện đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất
sắc toàn diện năm 2016, 2017, 2018. Đảng bộ và Đảng ủy Bệnh viện đã được
Đảng ủy Tập đoàn xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017, 2018.
Bản thân tôi đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Người
đứng đầu đơn vị theo quy định của Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.
2.Tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và những sáng kiến cải tiến:
Bản thân là Giám đốc, tôi vẫn trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, thực
hiện các ca mổ khó thuộc lĩnh vực tiêu hoá, áp dụng các kỹ thuật mới về phẫu
thuật nội soi vào công tác điều trị và không để xảy ra các tai biến đáng tiếc cho
người bệnh. Tôi luôn được các được các giáo sư, bác sĩ đầu ngành và các bạn
đồng nghiệp đánh giá cao và quý mến.
Với vốn kiến thức tích luỹ được, tôi luôn hướng dẫn giúp đỡ các đồng
nghiệp dưới mình về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác
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khám chữa bệnh chung của Bệnh viện. Tôi luôn trao đổi, học tập kinh nghiệm
các bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác nhằm phục vụ công tác điều hành và
khám chữa bệnh được tốt hơn. Do trực tiếp làm chuyên môn nên tôi đã cùng
Ban giám đốc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện thuận lợi và có
hiệu quả.
Tôi luôn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến
bộ khoa học mới nhất trên thế giới vào thực tiễn để nâng cao chất lượng công
tác chuyên môn, các sáng kiến nâng cao quản trị và điều hành Bệnh viện như:
Năm 2014:
- Tên sáng kiến: “nội soi tiêu hóa 01 lỗ mở tại Bệnh viện Bưu điện”.
- Quyết định công nhận, cấp xét duyệt: Bệnh viện Bưu điện.
- Tóm tắt nội dung: sáng kiến áp dụng thành công kỹ thuật mới về phẫu thuật
nội soi tiêu hóa 01 lỗ mở tại Bệnh viện Bưu điện. Đây là một kỹ thuật cao đòi
hỏi các phẫu thuật viên tiêu hóa phải có trình độ tay nghề chuyên môn vững.
Trước đây, phẫu thuật nội soi tiêu hóa phải thực hiện qua từ 03 đến 04 lỗ mở để
đưa thiết bị và dụng cụ phẫu thuật vào ổ bụng thông qua nhiều kênh. Nay nhờ áp
dụng tiến bộ khoa học mới, Bác sĩ có thể dùng 01 lỗ mở qua da để thực hiện đầy
đủ các quy trình phẫu thuật thông thường với độ chính xác cao, hiệu quả và an
toàn cho người bệnh, làm giảm thiểu tai biến và thời gian điều trị sau mổ cho
người bệnh.
- Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được thực hiện tại Bệnh viện Bưu điện.
- Sáng kiến được Bệnh viện Bưu điện đánh giá cao.
Năm 2015:
- Tên sáng kiến: “quy trình đón tiếp, phân loại người bệnh đến khám chữa bệnh
tại các phòng khám”.
- Quyết định công nhận, cấp xét duyệt: Bệnh viện Bưu điện.
- Tóm tắt nội dung: Thay vì trước đây bệnh nhân đến Bệnh viện phải chờ đợi
được giải quyết thủ tục đón tiếp và thanh toán viện phí qua nhiều cửa. Nhờ có
sáng kiến mới, bệnh nhân được đón tiếp và thanh toán viện phí 01 lần tại 01 cửa,
được kiểm tra mạch và huyết áp ngay tại khu vực đón tiếp và hướng dẫn vào các
phòng khám bệnh phù hợp, bệnh nhân không phải chờ đợi lâu, được giải quyết
thủ tục thông qua hệ thống lấy số tự động, không phải chen lấn, được kiểm tra
ngay các thông số cơ bản và phân loại ưu tiên trước khi vào phòng khám bệnh.
- Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được thực hiện tại Bệnh viện Bưu điện.
- Sáng kiến được Bệnh viện Bưu điện đánh giá cao.
Năm 2016.
- Tên sáng kiến: Chủ trì xây dựng “Phương án thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện
Bệnh viên Bưu điện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP giai đoạn 2016-2018”.
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- Quyết định công nhận, cấp xét duyệt: Bệnh viện Bưu điện (đã được Hội đồng
thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê duyệt tại Quyết định
số 226/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 12/08/2016 về việc giao quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm cho Bệnh viện Bưu điện).
- Tóm tắt nội dung:
Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 142/QĐ-TTg
về việc chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam quản lý và hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn diện theo
Nghị định số16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở “Đề án thí điểm mô hình
tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về tài chính và tổ chức bộ máy” mà Bệnh
viện Bưu điện đã báo cáo Thủ tướng Chính Phủ sau khi có ý kiến tham gia
thẩm định của các Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trên cơ sở Đề án thí điểm mô hình tự chủ tự chịu trách nhiệm toàn diện Bệnh
viện Bưu điện đã báo cáo Thủ tướng Chính Phủ, Bệnh viện đã xây dựng
phương án tự chủ cho phù hợp với việc chuyển giao Bệnh viện từ Bộ Y tế về
Tập đoàn quản lý
Phương án được thực hiện nhằm các mục tiêu sau:
- Đảm bảo tốt chất lượng khám chữa bệnh với giá cả hợp lý, phù hợp;
- Thực hiện thành công cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về tài chính
và tổ chức bộ máy;
- Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Bệnh viện, tự cân đối thu chi, có tích
lũy, cải thiện đời sống cho CBCNV;
Nội dung tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cụ thể trong các lĩnh vực:
1. Quyền hạn đối với vốn và tài sản.
2. Quyền hạn trong việc xây dựng kế hoạch.
3. Quyền hạn về tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
4. Quyền hạn về tổ chức bộ máy.
5. Quyền hạn về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và trả lương cho người lao động.
6. Quyền hạn về các khoản thu, mức thu.
Bệnh viện được quyết định các khoản thu, mức thu theo nguyên tắc bảo đảm bù
đắp đầy đủ chi phí và có tích lũy để tái đầu tư phát triển theo quy định của pháp
luật.
7. Quyền hạn về tài chính.
- Kết quả sáng kiến đem lại: Đảm bảo cho Bệnh viện Bưu điện hoạt động ổn
định và thực hiện thành công cơ chế tự chủ toàn diện giai đoạn 2016-2018;
đảm bảo quyền lợi của người lao động Bệnh viện Bưu điện; bảo toàn và phát
triển vốn nhà nước tại Bệnh viện Bưu điện.
- Phạm vi áp dụng: tại Bệnh viện Bưu điện.
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- Được Bệnh viện Bưu điện và Tập đoàn VNPT đánh giá cao.
Năm 2017.
-Tên sáng kiến: Chủ trì xây dựng Đề án “ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Bệnh viện Bưu điện giai đoạn 2017-2020” .
- Quyết định công nhận, cấp xét duyệt: Bệnh viện Bưu điện.
- Tóm tắt nội dung:
Trong những năm gần đây công tác chất lượng khám bệnh, chữa bệnh
ngày càng được quan tâm, chú trọng; Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số
19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý
chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện và Quyết định số
4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban
hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và Quyết định số
4276/QĐ-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt
chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám
bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025.
Thời gian qua, Bệnh viện Bưu điện đã nỗ lực đạt được nhiều tiến bộ, tạo
được niềm tin đối với người dân trong tỉnh và các địa bàn lân cận đến khám và
điều trị bệnh ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn còn thiếu hụt về nguồn
nhân lực, khu Khám bệnh khá chật hẹp; trình độ năng lực, kinh nghiệm chuyên
môn của một số cán bộ y tế còn mặt hạn chế; trách nhiệm chuyên môn và tinh
thần thái độ phục vụ người bệnh có lúc, có nơi còn biểu hiện chưa tốt…
Để từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Bưu
điện trong thời gian tới, việc xây dựng đề án nâng cao chất lượng bệnh viện theo
tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế đến năm 2020 là một vấn đề
ưu tiên và cần thiết.
Đề án tổng thể này tập trung nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến
các tiêu chí chất lượng bệnh viện ban hành theo Quyết định số 6895/QĐ-BYT
ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.Đề án đề cập những vấn đề
chung, mang tính định hướng cho công tác nâng cao chất lượng KCB bệnh viện
trong phạm vi bệnh viện. Những vấn đề cụ thể trên từng tiêu chí như: thực hiện
bằng cách nào, thời gian hoàn thành…sẽ do các khoa, phòng, các đơn vị cụ thể
hóa thành kế hoạch để thực hiện đề án này. Tất cả nhân viên y tế bệnh viện,
người bệnh (NB) và thân nhân người bệnh (TNNB) đều là đối tượng thực hiện
các hoạt động nâng cao chất lượng KCB bệnh viện tại Bệnh viện Bưu điện
- Kết quả Đề án đem lại:
Với kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện, phấn đấu đến năm 2019 các
tiêu chí đều đạt mức 4 (mức tốt) phấn đấu để đạt mức 5 là mức hướng tới của
Bệnh viện hiện đại, chất lượng cao trong tương lai gần; xếp loại chất lượng tốt
và duy trì mức chất lượng này trong các năm tiếp theo.
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- Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được thực hiện tại Bệnh viện Bưu điện.
- Sáng kiến được Bệnh viện Bưu điện đánh giá cao.
Năm 2018.
-Tên sáng kiến: Chủ trì xây dựng “Phương án thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện
Bệnh viên Bưu điện sau khi sáp nhập Bệnh viện PHCN Bưu điện (tại quận Đồ
Sơn - TP. Hải Phòng) vào Bệnh viện Bưu điện”.
- Quyết định công nhận, cấp xét duyệt: Bệnh viện Bưu điện (đã được Tổng giám
đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số
259/QĐ-VNPT-NL ngày 15/03/2018 về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng
và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện - Đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bưu điện).
- Tóm tắt nội dung:
Thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam giai đoạn 2018-2020; ngày 28/02/2018, Hội đồng thành viên
Tập đoàn đã có Quyết định số 33/QĐ -VNPT-HĐTV-NL sáp nhập Bệnh viện
PHCN Bưu điện vào Bệnh viện Bưu điện; theo quyết định “ Bệnh viện Bưu
điện tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong năm 2018 theo
Quyết định 226/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 12/8/2016”.
Để đảm bảo cho Bệnh viện Bưu điện hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn
diện sau khi sáp nhập Bệnh viện PHCN Bưu điện, Phương án có những điều
chỉnh theo cơ chế tự chủ đặc thù của Bệnh viện PHCN Bưu điện trước đây cùng
với việc xây dựng Phương án tổ chức quản lý cơ sở Bệnh viện PHCN Bưu điện
sau khi sáp nhập, trong đó Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu
điện - là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bưu điện; có cơ chế tài chính riêng, hạch
toán phụ thuộc Bệnh viện Bưu điện.
- Kết quả sáng kiến đem lại:
Đảm bảo cho Bệnh viện Bưu điện hoạt động ổn định và thực hiện
thành công cơ chế tự chủ toàn diện trong năm 2018 và các năm sau theo
Quyết định 226/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 12/8/2016; đảm bảo quyền lợi
của người lao động Bệnh viện PHCN Bưu điện trước đây và Bệnh viện Bưu
điện hiện nay; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Bệnh viện Bưu điện
sau khi sáp nhập.
- Phạm vi áp dụng: tại Bệnh viện Bưu điện.
- Được Bệnh viện Bưu điện và Tập đoàn VNPT đánh giá cao
Nhờ có định hướng đúng đắn, tôi đã góp phần cùng toàn thể cán bộ công
nhân viên trong bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai
đoạn vừa qua, được đoàn kiểm tra của Tập đoàn đánh giá cao trong các đợt kiểm
tra cuối năm được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn
diện 2016, 2017, 2018.
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3. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà
nước, có tinh thần tự lực tự cường đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia
các phong trào thi đua:
Là Lãnh đạo Bệnh viện, tôi luôn xác định rõ cho mình một hướng đi đúng
đắn, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, luôn chấp hành tốt pháp luật
của Nhà nước, chủ trương chính sách của Đảng và sự phân công của tổ chức. Tôi
luôn đoàn kết tương trợ giúp đỡ các ban đồng nghiệp trong công tác và được mọi
người quý mến.
Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ Tịch "Lương y như từ mẫu" bản thân tôi
cùng với tập thể lãnh đạo Bệnh viện đã xây dựng và thường xuyên giáo dục có
kiểm tra, khen thưởng kịp thời. Nhờ vậy Bệnh viện đã làm tốt 12 điều Y đức do
Bộ Y tế ban ban hành, CBNV Bệnh viện có tinh thần phục vụ người bệnh tận tụy,
nhân ái; Người bệnh được đối xử công bằng, yên tâm điều trị bệnh. Bệnh viện
không có hiện tượng tiêu cực, đòi hỏi, ban ơn, cửa quyền. Bản thân tôi thường
xuyên học tập chuyên môn nên đã uốn nắn kịp thời những trường hợp CBNV mắc
sai phạm về chuyên môn đồng thời gửi đi đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ Y
bác sỹ để họ có đủ năng lực trình độ phục vụ.
Trong quan hệ với đồng nghiệp, tôi luôn tôn trọng đồng nghiệp, chịu khó
học hỏi các kinh nghiệm chuyên môn, khiêm tốn, kính thầy mến bạn, giúp đỡ
lẫn nhau cùng tiến bộ. Tạo không khí đoàn kết phấn khởi trong Bệnh viện, được
bạn bè, đồng nghiệp quí mến.
4. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ:
Tôi luôn tự giác học tập để nâng cao trình độ nhận thức về chính trị tư
tưởng cũng như về chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia thường xuyên các buổi học
tập chính trị, hội thảo, báo cáo các chuyên đề khoa học.
5. Có đạo dức, lối sống lành mạnh:
Tôi luôn giữ tốt đạo đức cách mạng của người Đảng viên, không mắc các
sai phạm đã được quy định trong 19 điều không được làm của người Đảng viên;
27 biểu hiện suy thoá i về tư tưởng chính trị, đạ o đức,ló i só ng, những biể u
hiệ n “tự diễ n biế n”, “tự chuyể n hó a” trong nội bộ ; Bản thân có lối sống lành
mạnh, có quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp và bệnh nhân.
Bản thân có lối sống lành mạnh, có quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp
và bệnh nhân.

8

III- CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN
THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua
Năm

Danh hiệu thi đua

2013

Chiến sỹ thi đua cơ sở

2014

Chiến sỹ thi đua cơ sở

2015

Chiến sỹ thi đua cơ sở

2016

Chiến sỹ thi đua cơ sở

2017

Chiến sỹ thi đua cơ sở

2018

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công
nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành
quyết định
QĐ số: 46/TĐKT-BVBĐ ngày 30/12/2013 của
Giám đốc Bệnh viện
QĐ số: 1666/TĐKT-BVBD ngày 30/12/2014
của Giám đốc Bệnh viện
QĐ số: 06/TĐKT-BVBD ngày 16/1/2016 của
Giám đốc Bệnh viện
QĐ số: 1156/TĐKT-BVBD ngày 22/12/2016
của Giám đốc Bệnh viện
QĐ số: 208/QĐ-BVBĐ-TCHC ngày 29 tháng
01 năm 2018 của Giám đốc Bệnh viện
QĐ số: 206/QĐ-BVBĐ-NSTH ngày 24/1/2019
Của Giám đốc Bệnh viện

2. Hình thức khen thưởng:
Năm
2011

2011

2014

2015
2016

2017

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen
thưởng, cơ quan ban hành quyết định
Bằng khen của Thủ tướng QĐ số 1367/QĐ-TTg ngày 11/08/2011 của
Chính phủ (2016-2010)
Thủ tướng Chính Phủ
Bằng khen của Bộ thông
tin và truyền thông giai QĐ số 837/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2012
đoạn 2010-2011
Bằng khen Bộ Y tế
QĐ số 454/QĐ-BYT ngày 05/02/2015 của Bộ
Trưởng Bộ Y tế
Bằng khen Bộ Thông tin QĐ số 882/QĐ-BTTTT ngày 03/06/2015 của
và Truyền thông giai đoạn Bộ Thông tin và Truyền thông.
2013-2014
Bằng khen của tập đoàn QĐ số 392/QĐ-VNPT-CLG ngày 04/04/2016
BCVT Việt Nam
của Tập đoàn BCVT Việt Nam
Bằng khen của Bộ thông QĐ số 1083/QĐ-BTTTT ngày 04/07/2017
tin và truyền thông giai của Tập đoàn BCVT Việt Nam
đoạn 2015-2016
Bằng khen cuả Công đoàn QĐ số 159/QĐ-CĐ TTTT ngày 12/03/2018
Thông tin và truyền thông của Công đoàn TT&TT Việt Nam
Bằng khen Tập đoàn
QĐ số 428/QĐ-VNPT-CLG ngày 27/4/2018
của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN
Hình thức khen thưởng
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Năm 2017 - 2018, cá nhân tôi được Đảng bộ đánh giá, xếp loại Đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên đây là báo cáo thành tích của bản thân đã đạt được giai đoạn 20142018. Kính đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn và Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp
xem xét và đề nghị được tặng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích giai
đoạn 2014-2018.
Tôi xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu phát huy những ưu điểm để đạt
được những thành tích cao hơn trong thời gian tới.
Xin trân trọng cám ơn./.
XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN
BƯU ĐIỆN

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Đỗ Văn Tráng
XÁC NHẬN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU
CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN
QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
DOANH NGHIỆP
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