
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 351/QĐ-SYT       
 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải  

trong Cuộc thi “Thiết kế Poster ải tiến chất lượng lĩnh vực điều dưỡng 

 chăm sóc người bệnh ngành Y tế Hà Tĩnh lần thứ II” năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ: 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ - UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về v hviệc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 1020/KH-SYT ngày 24/3/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh về 

việc tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và Hội 

nghị cải tiến chất lượng công tác điều dưỡng chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày 

Thành lập Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh (04/6/1992 - 04/6/2022);  

Xét đề nghị của Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi Thiết kế Poster Cải tiến 

chất lượng lĩnh vực điều dưỡng chăm sóc người bệnh ngành Y tế Hà Tĩnh lần 

thứ II năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 23.000.000 (Hai mươi 

ba triệu đồng) cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Thiết kế Poster 

cải tiến chất lượng lĩnh vực điều dưỡng chăm sóc người bệnh ngành Y tế Hà 

Tĩnh lần thứ II” năm 2022 với cơ cấu giải và mức tiền thưởng như sau: 

 - Tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba 

 - Cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba; 10 giải khuyến khích 

- Mức tiền thưởng giải tập thể:  

+ Giải nhất: 3.000.000 đồng;  

+ Giải nhì: 2.000.000 đồng; 

+ Giải ba: Mỗi giải: 1.000.000 đồng; 

- Mức tiền thưởng giải cá nhân:  

+ Giải nhất: 2.000.000 đồng;  

+ Giải nhì: Mỗi giải 1.500.000 đồng; 

+ Giải ba: Mỗi giải: 1.000.000 đồng; 

+ Giải khuyết khích: Mỗi giải 500.000 đồng. 



  (Danh sách đạt giải kèm theo) 

Điều 2. Giao Văn phòng Sở Y tế trích nguồn tiền thưởng trong kinh phí 

sự nghiệp ngành Y tế năm 2022 để chi thưởng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, các trưởng phòng chuyên môn Sở Y tế, Thủ 

trưởng đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

N¬i nhËn:                                               q. gi¸m ®èc 
- Như  Điều 3; 

- Văn phòng Sở Y tế;               

- Cổng Phông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:  VT, NVY. 

   
 

 Nguyễn Tuấn 

  



DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐẠT GIẢI 
(Kèm theo Quyết định số: 351/QĐ-SYT ngày  30 /5/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

 
 

1. Tập thể:  

 

TT ĐƠN VỊ GIẢI 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh NHẤT 

2 Bệnh viện Phổi NHÌ 

3 Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh BA 

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng BA 

 

 2. Cá nhân 

 

TT TÁC GIẢ   ĐƠN VỊ 
TÊN GIẢI PHÁP 

GIẢI 

1.  
Trần Ngọc Sâm và 

cộng sự 
BVĐK tỉnh 

Phòng tránh trật khớp háng sau mỗ 

thay khớp hàng nhân tạo NHẤT 

2.  
Nguyễn Trung Thành 

và cộng sự 

Bệnh viện 

Phổi 

Hướng dẫn BN/người nhà tự đo 

dấu hiệu sinh tồn và SPO2 cho BN  

COVID-19 

NHÌ 

3.  
Nguyễn Thị Thanh và 

cộng sự 

BVĐK TP 

Hà Tĩnh 
Sản phẩm hộp dụng cụ đỡ đẻ ngoại 

viện 
NHÌ 

4.  
Bùi Thị Thu Hằng và 

cộng sự 

Bệnh viện  

PHCN 
Giải pháp phòng ngừa loét do đè ép BA 

5.  
Hồ Thị Hương và 

cộng sự 

BVĐK TX 

Kỳ Anh 

Giải pháp tuân thủ chỉ định nhỏ 

thuốc điều trị bệnh về mắt  BA 

6.  
Phan Thị Bình và cộng 

sự 

Bệnh viện 

YHCT 

Giải pháp phòng ngừa té ngã – Cho 

BN vững vàng từng bước đi BA 

7.  
Võ Thị Thanh Hòa và 

cộng sự 

TTYT huyện 

Nghi Xuân 

Áp dụng quy trình xác định đúng 

người bệnh khi cung cấp dịch vụ BA 

8.  
Đoàn Xuân Trường và 

cộng sự 
BVĐK tỉnh 

Giải pháp cải tiến chất lượng phòng 

ngừa sự cố nhầm thuốc liên quan 

đến danh mục nhìn giống nhau, đọc 

giống nhau 

KHUYẾN 

KHÍCH 

9.  
Trần Sỹ Thắng và 

cộng sự 
BVĐK tỉnh 

Cải tiến quy trình gọi nhân viên 

đến giường bệnh 
KHUYẾN 

KHÍCH 

10.  
Thái Hữu Mạo và 

cộng sự 

BVĐK huyện 

Lộc Hà 

Giải pháp phiếu công khai dịch vụ 

khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh 

viện. 

KHUYẾN 

KHÍCH 



11.  
Nguyễn Thị Hoài Thu 

và cộng sự 

BVĐK TP 

Hà Tĩnh 

Chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân 

COVID – 19 
KHUYẾN 

KHÍCH 

12.  
Trần Thị Thanh Tú và 

cộng sự 

Bệnh viên  

Phổi 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý hồ sơ bệnh án tại khoa điều trị 
KHUYẾN 

KHÍCH 

13.  
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng và cộng sự 

Bệnh viện 

PHCN 
Giải pháp phòng ngừa trượt ngã 

KHUYẾN 

KHÍCH 

14.  
Nguyễn Thị Huyền và 

cộng sự 

Bệnh viện 

TTH 

Cải tiến phương pháp da kề da đối 

với trẻ sơ sinh bằng cách sử dụng 

túi Kangaroo 

KHUYẾN 

KHÍCH 

15.  
Đậu Đức Hiếu và cộng 

sự 

TTYT huyện 

Kỳ Anh 

Giải pháp cung cấp gói đồ vải và 

vật dụng thiết yếu cho bệnh nhân 
KHUYẾN 

KHÍCH 

16.  
Trần Thị Tuyết Mai và 

cộng sự 

TTYT huyện 

Nghi Xuân 

Đánh giá thực hiện công tác chăm 

sóc người bệnh theo mô hình chăm 

sóc chính tại Trung tâm Y tế huyện 

Nghi Xuân 

KHUYẾN 

KHÍCH 

17.  
Đặng Bá Cường và 

cộng sự 

TTYT huyện 

Can Lộc 

Giải pháp thực hiện quy trình bảng 

kiểm an toàn phẫu thuật 
KHUYẾN 

KHÍCH 
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