
CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KỈẺN 

Kính gửi : Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Bình Phước

Chúng tôi ghi tên dưới đây:

SỐ
TT Ho và tên •

Ngày 
tháng 

năm sinh

Noi công 
tác

Chức
danh

Trình
độ

chuyên
môn

Tỷ lệ (%)
đóng góp 
vào việc 
tạo ra 

sáng kiến

1 ĐỖ Thị 
Nguyên 20/9/1974

Ban Bảo vệ 
chăm sóc 

sức khỏe cán 
bộ tỉnh

Phó
trưởng

ban
chuyên
trách

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

30%

2 Nguyễn 
Văn Dũng

10/5/1962 Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy

Trưởng
ban

Đại
học

hành
chính

20%

3 Từ Phương 
Nam 23/10/1960 SỞYtế

Phó
Giám
đốc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

20%

4
Nguyễn 
Thị Thanh 
Thảo

08/12/1987

Ban Bảo vệ 
chăm sóc 

sức khỏe cán 
bộ tỉnh

Phụ 
trách 

kế toán

Cử 
nhân 

kế toán
15%

5 Phan Thị 
Kim Hà ’ 02/02/1986

Ban Bảo vệ 
chăm sóc 

sức khỏe cán 
bộ tỉnh

Bác sĩ Bác sĩ 15%

Là nhóm tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Tố chức ỉớp đảo tạo, 
bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại chỏ cho các bác sỹ trong hệ thong Bảo vệ sức 
khỏe và các bác s ĩ trong hệ thong ngành y  tế trên toàn tỉnh về bệnh tim mạch, 
tiểu đường, nội tiết và các bệnh lỷ cơ xương khớp thường gặp của người lớn 
tuổi”



1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về y  học 
thực tiễn và áp dụng trong thực tê lâm sàng vê lĩnh vực khám bệnh và chữa bệnh.

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 01/01/2016.

4. Mô tả bản chất của sáng kiến:
Căn cứ Đề án số 01 - ĐA/BVSKCB, ngày 07/7/2014 và Ke hoạch số 608- 

KH/BVSKCB ngày 27/02/2015 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 
(BVCSSKCB) tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện Đê án chương trình 
mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo giai đoạn (2014- 2016), định hướng 
những năm tiếp theo.

Hằng năm Ban BVCSSKCB tỉnh đều cử các bác sĩ đi về tuyến trên để 
được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về y học thực tiễn và vận dụng 
vào lâm sàng trong khám và điều trị bệnh cho cán bộ, nhằm nâng cao năng lực 
và trình độ để đáp ứng nhu cầu điểu trị bệnh cho cán bộ trung cao câp của tỉnh. 
Việc cử các bác sĩ đi về tuyến trên để đào tạo rất tốn kém kinh phí đi lại, kinh 
phí ăn ở và chi phí đóng tiền đào tạo cho trường hoặc cơ sở đào tạo. Mỗi đợt 
như vậy chỉ cử được 1 -2 bác sĩ đi đào tạo vì số lượng nhân lực bác sĩ của tỉnh 
đang còn rất thiếu, nên không thể cử được nhiều mà còn để bác sĩ tham gia 
khám chữa bệnh hàng ngày của đơn vị.

Nhận thấy được tình hình trên Chúng tôi đã đưa ra sáng kiến “Tổ chức 
ló p  đào tạo cập nhật kiến thức tạỉ chỗ cho các bác sỹ trong hệ thống Bảo vệ 
sức khỏe và các bác sĩ trong hệ thống ngành y tế trên toàn tỉnh về bệnh tim 
mạch, tiểu đuửng, nội tiết và các bệnh lý CO’ xưong khớp thường gặp của 
ngưòi lớn tuổi”. Việc đưa chương trình này lồng ghép vào Đe án”Chương trình 
mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo (2014-2016), định hướng những năm 
tiếp theo” sẽ giúp cho các bác sĩ không chỉ là các bác sĩ của Ban Bảo vệ chăm sóc 
sức khỏe cán bộ tỉnh được đào tạo cập nhật các kiến thức mới về y học mà các 
bác sĩ trong ngành y tế trên toàn tỉnh cũng được thụ hưởng và chương trình này 
không có trong Đe án của Trung ương hướng dẫn.

Ngay sau khi được Thường trực Tỉnh ủy thuận chủ trương theo Ke hoạch 
số 608- KH/BVSKCB ngày 27/02/2015. Ban BVCSSKCB tỉnh đã chủ trì, phối 
họp với Sở Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ 
và phối họp với các cơ sở đào tạo là Bệnh viện Thống Nhất và một số giảng viên 
của Bộ môn lão khoa Đại học Y dược, Bệnh viện Ưng Bướu thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện chương trình đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao năng lực chuyên 
môn cho các bác sĩ nằm trong Hội đồng chuyên môn của hệ thống cán bộ y tế 
làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung cao cấp trên toàn tỉnh 
đông thời bên cạnh đó cũng xây dựng kế hoạch đào tạo tại chỗ để nâng cao năng 
lực trình độ kiên thức cho các bác sĩ của các bệnh viện, trung tâm y tế tuyên 
tỉnh, tuyên huyện (thị) cũng được thụ hưởng kiên thức theo chương trình của đề 
án.
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+ Nội dung sáng kiến:
Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cáỉi bộ lãnh dạo, quản lý các cấp có sức 

khỏe ngày càng tăng, bệnh tật ngày càng giảm, tuổi thọ ngày càng cao, chất 
lượng cuộc sông ngày càng tôt. Nâng cao chât lượng và trình độ điều trị bệnh 
cho cán bộ thông qua việc nâng cao năng lực và điều kiện khám bệnh, chữa 
bệnh cho cán bộ y tế của hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe từng bước đáp ứng 
được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn, duy trì tốt công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ khi bị bệnh. Tăng cường các 
hoạt động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng và trình 
độ điêu trị bệnh cho cán bộ thông qua việc nâng cao năng lực và điều kiện khám 
bệnh, chữa bệnh cho cán bộ y tê của hệ thống bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 
đê đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh.

Lóp bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại chỗ với những nội dung chính như: 
bệnh tim mạch, nội tiết, đái tháo đường, điều trị rối loạn lipid máu, tổng quan về 
kiêm soát đau ở người cao tuôi, chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp dựa trên các 
chứng cứ hiện nay, cập nhật kiến thức về một số loại bệnh, triệu chúng thường 
gặp ở người lơn tuổi và cập nhật những kiến thức mới về điều trị các bệnh tim 
mạch thường gặp khi sức khỏe và hệ miễn dịch suy giảm ở người lớn tuổi do các 
giảng viên là Giáo sư, tiến sĩ, BS CKII của Bộ môn Lão khoa đại học y dược, 
Bệnh viện Ưng Bướu thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Bệnh viện Thống 
Nhất thành phố Hồ Chí Minh truyền thụ những kiến thức bổ ích cho đội ngũ y, 
bác sĩ của tỉnh được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, các bài học hay giúp ứng 
dụng trong thực tiễn lâm sàng.

Lóp cập nhật kiến thức tại chỗ này dành cho tất cả các học viên là các 
bác sĩ của Ban BVCSSKCB tỉnh, các bác sĩ thành viên Hội đồng chuyên môn 
Ban BVCSSKCB, các bác sĩ Bệnh xá K23, Công an tỉnh, Bệnh viện Quân Dân y 
Binh đoàn 16, Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh, Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa 
từ tuyến tỉnh đến tuyến huyên, thị xã ....

5. Đánh giá ỉọi ÍCỈ1 thu đuợc hoặc dự kiến có thế thu đuọc do áp dụng 
sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại chỗ đã mang lại hiệu quả thiết thực 
trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ trên địa bàn tỉnh; kết quả 
áp dụng sáng kiến đã được Báo Bình Phước, Đài phát thanh truyền hình Bình 
Phước đưa tin, cụ thê như sau:

-Báo Bình Phước Online chuyên mục Xã hội, ngày 27/11/2015 tiêu đề “ 
Trên 60 bác sĩ được bồi dưỡng kiến thức mới về tim mạch, chuyến hóa ở người 
cao tuôi

- Báo Bình Phước Online chuyên mục Sức khỏe, ngày 29/12/2016 tiêu đề 
“Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe cán bộ ”

- Báo Bình Phước Online chuyên mục Sức khỏe Ngày 26/06/2017 tiêu đề 
“150 y, bác s ĩ  được bồi dưỡng về bệnh tim mạch, nội tiế t"

(có Bản phô tô các sỏ báo đõ đăng tải kèm theo).



6. Đánh giá lọi ích thu đưọc hoặc dự kiến có thê thu được do áp dụng 
sáng kiến theo ý kiến của đon vi áp dụng sáng kiên là Ban B \ CSSKCB tỉnh 
Bình Phước:

Sau thời gian áp dụng sáng kiến (từ 01/01/2016 - 01/7/2017) đã giúp cho 
các y, bác sĩ trên toàn tỉnh được trao dồi thêm kiên thức đê nâng cao năng lực 
chuyên môn, chăm sóc sức khỏe người dân; tuyên truyên nhăm giảm bớt nguy 
cơ ở các bệnh mãn tính thường gặp. Qua đó góp phân chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các câp, nâng cao chât lượng và trình độ điêu 
trị cho cán bộ thông qua việc nâng cao năng lực, điều kiện khám, chữa bệnh cho 
cán bộ y tế của hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Giảm bót chi phí đi lại của các bác sĩ của tỉnh phải lên tuyến trên để học 
tập kiến thức, giúp cho các y, bác sĩ được trang bị thêm kiến thức chuyên môn 
để phục vụ cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ và cho toàn 
thể người dân của tỉnh Bình Phước.

Các bài giảng phù họp với trình độ của các bác sĩ, giúp các bác sĩ nắm bắt 
kịp thời các thông tin, các phương pháp điều trị, cách sử dụng thuốc và có 
những chỉ định phù họp với từng loại bệnh.

Phát hiện kịp thời một số bệnh lý về mạch vành và chuyển về tuyến trên 
kịp thời, cứu sống người bệnh.

Bảng 1: Số lượng bác sĩ tham gia bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại
chỗ:

Năm Tổng số bác sĩ tham gia bồi dưỡng 
cập nhật kiến thức tại chỗ Nhận xét

2015 76
Tỷ lê bác sĩ tham gia lớp 
cập nhật kiến thức ngày 
càng đông.

2016 99

2017 171

(Nguồn so liệu được ỉưu trữ tại Ban BVCSSKCB tỉnh)

Bảng 2: So sánh kinh phí các bác sĩ khi đưọc bồi dưỡng cập nhật kiến
thức:

Nă
m

SỐ
lưọng 
bác sĩ

Kinh phí cho bác sĩ 
về tuyến trên đào tạo, 

cập nhật, kiến thức 
trong 02 ngày (ăn, ỏ’, 

đi lại, chi phí đào tạo)

Kinh phí bồi 
dưỡng, cập nhật 
kiến thức tại chỗ 

theo sáng kiến

Số tiền đào tạo 
giảm so với cử 
cán bác sĩ về 

tuyến trên đào tạo

2015 76 106.400.000 đồng 34.836.000 đồng 71.564.000 đồng
2016 99 138.600.000 đồng 39.592.000 đồng 99.008.000 dồng
2017 171 239.400.000 đồng 54.210.000 đồng 185.190.000 đồng

r p /VTông 484.400.000 đồng 128.638.000 đồng 355.762.000 đồng
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Từ bảng so sánh trên cho thấy việc đào tạo cập nhật kiến thức tại chỗ cho 
các bác sĩ tại tỉnh đã đem lại lợi ích thiết thực không chỉ riêng cho hệ thống bảo 
vệ sức khỏe mà còn đem lại nhiều lợi ích cho ngành y tế của tỉnh đó là:

- Làm giảm nguồn ngân sách cho tỉnh rất lớn trong kinh phí chi cho đào 
tạo (3 năm tiết kiệm được 355.762.000 đồng).

- Việc đào tạo tại chỗ giúp cho các bác sĩ được tham gia nắm bắt kiến 
thức mới đông bộ thuận tiện cho vận dụng trực tiếp trong khám và điều trị cho 
người bệnh.

- Sáng kiến nêu trên mang lại ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả thiết thực giúp 
các bác sĩ tự tin hơn trong việc sử dụng thuốc và phối hợp thuốc trong khám và 
điều trị cho người bệnh.

- Số lượng bác sĩ được tham gia học tập tại tỉnh sẽ thuận lợi hơn vì ban 
ngày học, nhưng ban đêm vẫn tham gia trực tại đơn vị được mà không ảnh 
hưởng đến công việc.

- Thời gian học 02 ngày nên các bác sĩ vẫn có thể luân phiên nhau để 
được tham gia học tập theo các chuyên đề đúng theo chuyên ngành đào tạo.

+ Kinh phí tổ chức lóp bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại chỗ: Được thực 
hiện theo Đề án số 01 - ĐA/BVSKCB, ngày 07/7/2014 và Kế hoạch số 608- 
KH/BVSKCB ngày 27/02/2015 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 
Bình Phước.

TRƯỞNG BAN
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7. Danh sách điển hình inột số cán bộ bác sĩ đã tham gia áp dụng sáng 
kiến lần đầu và thấy được hiệu quả sau khi đuọc bồi dưõng cập nhật kiến 
thức:

'< I

\0
s

4 í
ĩ ĩ

STT Họ và tên Năm
sinh

Chức vụ, 
Noi công tác

Trình
độ

chuyên
môn

Nội dung 
công việc 

hỗ trọ

Hiệu quả sau 
khi đưọc 

tham gia lóp 
bổi dưỡng

Số
điện
thoại

1 Vũ Xuân 
Tám

19/01/
1964

Trường Bệnh xá 
Công an tỉnh Bác sĩ

Học viên 
tham gia 
lóp học

Biết sử dụng 
thuốc phù hợp 
với từng bênh 
đưa ra hướng 
điểu trị bệnh 
tốt hơn.

0914.803.
339



2 Văn Công 
Quý

15/10/
1973

Trưởng Khoa 
hồi sức cấp cứu 
Trung tâm y tế 

thị xã Bình 
Long

Bác sĩ
Học viên 
tham gia 
lớp học

Vận dụng 
được nhiều 
kiến thức trong 
bài học vào 
thực tế lâm 
sàng khám 
chữa bệnh cho 
người bệnh.

0913.136.
414

3 Phan Tấn 
Dũng

06/06/
1964

Trưởng khoa hồi 
sức cấp cứu 

TTYT huyện 
Hớn Quản

Bác sĩ 
CKI

Học viên 
tham gia 
lớp học

Tự tin hon 
trong sử dụng 
thuốc và phổi 
hợp thuốc điều 
trị bệnh.

0919.351.
250

4 Phùng Đăng 
Cương

15/12/
1969

Trưởng khoa 
khám bệnh 
BVĐK tỉnh

Bác sĩ 
CKI

Học viên 
tham gia 
lớp học

Úng dụng các 
kiến thức phát 
hiện được các 
bệnh khó 
chuyển đi kịp 
thời (đặc biệt 
là bệnh lý tim 
mạch và tuyến 
giáp).

0985.952.
122

5 Võ Thành 
Mười

10/2/1
967

Giám đốc Bệnh 
viện Quân Dân 
Y Binh Đoàn 16

Bác sĩ
Học viên 
tham gia 
lóp học

Nhận biết các 
chỉ số cận lâm 
sàng bất 
thường để phát 
hiện bệnh 
sớm.

0985.589.
888

6 Lương Thị 
Lệ Thủy

21/3/1
975

Trường khoa 
khám bệnh 

TTYT Bù Đăng

Bác sĩ 
CKỈ

Học viên 
tham gia 
lóp học

Áp dụng xử trí 
kịp thòi (đặc 
biệt là bệnh 
tim mạch 
chuyển đi 
tuyến trên để 
can thiệp mạch 
vành trong 
thời gian vàng 
trong 6h đầu 
phát hiện 
bệnh).

0917.116.
359

7 Huỳnh Tấn 
Lai

27/7/1
974

Trường phòng 
kế hoạch nghiệp 
vụ kiêm bác sĩ 
điều trị Khoa 
cấp cứu BV 

huyện Lộc Ninh

Bác sĩ 
CKI

Học viên 
tham gia 
lóp học

Tự tin hon khi 
sử dụng thuốc 
cho bệnh nhân, 
Vận dụng 
được vào 
khám điều trị 
bệnh.

0919.370.
666

6



8 Đỗ Kim 
Giang

01/6/1
964

r
Phó GĐ TTYT 

Huyện Phú 
Riềng

Bác sĩ
Học viên 
tham gia 
lóp học

Các bác sĩ đều 
được (ham gia 
học tập và ứng 
dụng được 
kiến thức vào 
trong khám 
điều trị bệnh.

0976.883.
385

9 Ngô Văn 
Nguyên 1972 Giám đốc TTYT 

huyện Bù Đốp
Bác sĩ 
CKI

Học viên 
tham gia 
lóp học

Biết cách sử 
dụng thuôc 
phù họp vói 
từng loại bệnh. 
Phát hiện 
những bệnh 
nặng chuyển 
đi kịp thời.

0919.100.
188

10 Phạm Khắc 
Được 1967

Bệnh xá K23 
Bộ CHQS tỉnh 

Bình Phước
Bác sĩ

Học viên 
tham gia 
lóp học

Áp dụng tốt 
vào khám chữa 
bệnh, cập nhật 
được kiến thức 
mới, hiểu biết 
hơn về kỹ 
thuật khoa học 
của y học hiện 
đại.

0913.719.
374

11 Cao Văn 
Minh 1960

Giám đốc TTYT 
huyện Bù Gia 

Mập
Bác sĩ

Học viên 
tham gia 
lóp học

Biết cách sử 
dụng thuốc, tự 
tin hơn trong 
khám chữa 
bệnh.

0986.318.
749

12 Phạm Thị 
Hà 1964

Phó Giám đốc 
TTYT thị xã 
Đồng Xoài

Bác sĩ
Học viên 
tham gia 
lóp học

Biết sử dụng 
thuốc phù hợp 
với từng loại 
bệnh.

0167^07
6 .9 m

13 Bùi Thành 
Quang 1985

Bác sĩ Ban 
BVCSSKCB 

tỉnh
Bác sĩ

Học viên 
tham gia 
lóp học

Biết cách sử 
dụng thuốc, tự 
tin hơn trong 
khám chữa 
bệnh.

¡ 1/o Ị;
0946.144/'

4 4 p

14 Phan Thị 
Kim Hà 1986

Bác sĩ Ban 
BVCSSKCB 

tỉnh
Bác sĩ

Ilọc viên 
tham gia 
lóp học

Biết cách sử 
dụng thuốc 
phù hợp với 
từng loại bệnh.

0977.850.
498

15 Trương Hữu 
Nhàn 1963

Giám đốc BV 
YHCT tỉnh 
Bình Phước

Thạc sĩ
Học viên 
tham gia 
lóp học

Xác định được 
bệnh cần giữ 
lại và bệnh cần 
chuyển đi kịp 
thời, đảm bảo 
an toàn cho 
người bệnh.

0913.109.
196

7



Chủng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đủng 
sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm tnrớc pháp luật./.

Đồng Xoài, ngàyứlthángâínăm 2017

Thay mật nhóm tác giả

SAO y BẢN CHÍNH
NgiyấTtáng.Ẳ. Njm 20//^

PHÓ TRƯỜNG BAN 

^ r ^ C H U Y Ê N  TR Á C H
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CỘNG HÒA XÃ HỘI C llủ  NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Giải trình nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến

(Kèm theo Đơn yêu cầu công nhận sảng kiến nộp ngày ủ!., tháng ới.năm 20ẨÌ')

Kính gửi: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Chúng tôi ghi tên dưới đây cùng xác nhận là đồng tác giả của sáng kiến: 
“To chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại cho cho các bác sỹ 
trong hệ thống Bảo vệ sức khỏe và các bác sĩ trong hệ thong ngành y tế trên 
toàn tỉnh vê bệnh tim mạch, tiêu đường, nội tiết và các bệnh lỷ cơ xương khớp 
thường gặp của người lớn tuổi” và báo cáo giải trình cụ thể nội dung công việc 
tham gia tạo ra sáng kiến như sau:

1. Đồng tác giả thứ nhất:

- Họ và tên: Đỗ Thị Nguyên

- Giới tính: □ Nam H Nữ >

- Điện thoại liên hệ: 0983.954.087 Email: donguyen091 l@yahoo.com.vn

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: Trao đổi, thống nhất với 
các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II của Bộ môn lão khoa Đại học Y 
Dược, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Ưng Bưởu thành phố Hồ Chí Minh về 
nội dung bài giảng và chưorng trình giảng dạy cho phù hợp với trình độ chuyên 
môn của các bác sĩ trên địa bàn tỉnh và phù họp với tình hình điều kiện thực tế 
của địa phương để tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại chỗ.

2. Đồng tác giả thứ hai:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

- Giới tính: 0  Nam □ Nữ

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: Cho ý tưởng, chủ trương 
và giải pháp thích hợp để thực hiện tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại 
chỗ.

3. Đồng tác giả thứ ba:

- Họ và tên: Từ Phương Nam

- Giới tính: (3 Nam □ Nữ

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: Xây dựng kế hoạch đảo 
tạo, bôi dưỡng cập nhật kiên thức tại chõ của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán 
bộ tỉnh phối họp cùng với Sở Y tế và một số đơn vị liên quan để thực hiện tổ 
chức lóp học có hiệu quả.

4. Đồng tác giả thứ tư:

mailto:l@yahoo.com.vn


- Họ và tên: Nguyên Thị Thanh Thảo

- Giới tính: □ Nam 0  Nữ

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: Soạn thảo kê hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức tại chỗ và xây dựng nguồn kinh phí đê tô chức 
lớp học. Ngoài ra tạo maket trang trí, liên hệ với cơ sở đào tạo đê mời giảng 
viên, chuẩn bị khâu tổ chức lớp học.

5. Đồng tác giả thứ năm:

- Họ và tên: Phan Thị Kim Hà

- Giới tính: □ Nam 0  Nữ

- Nội dung công việc tham gia tạo ra sáng kiến: Thiết kế câu hỏi để tổ 
chức thảo luận nhóm sau mỗi bài học. Thiết kế, trang trí tài liệu bài giảng, liên 
hệ in ấn tài liệu.

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong Báo cáo này là trung 
thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đồng Xoài, ngày .ỖL. tháng M năm 20

ĐỒNG TÁC GIẢ
(Củng kỷ và ghi rõ họ tên)



Trên 60 bác sĩ được bồi dưỡng kiến thức 
mới về tim mạch, chuyển hóa ở người 
cao tuổi

10:30 P M -27/11/2015

BPO - Thực hiện chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe của 
cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2014-2016, ngày 27-11, Ban bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe (BVCSSK) cán bộ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh 
phối hợp vói bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y dược TP.
Hồ Chí Minh tổ chức lóp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới 
về “Bệnh tim mạch, chuyển hóa ở người cao tuổi”.
Lớp bồi dưỡng được Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trí - Chù nhiệm Bộ môn Lão khoa, Chủ 
tịch Hội Lão khoa TP. Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân - Giảng viên bộ môn Lão khoa 
Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy.

l i i ẳ í ặ i »

Ịp NHẰT KIỀN THỌC CHUYÊN PE 
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mỉm
PGS. TS Nguyễn Văn Trí truyền đạt tại lớp bồi dưỡng



Các học viên chăm chú theo dõi những kìien thức mới về bệnh tim mạch, chuyền hóa ở người 
cao tuổi

Trên 60 học viên là các bác sĩ thuộc Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ chăm sóc sức tỉnh, các 
huyện, thị xã; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền; các bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy 
Quản sự tỉnh, Công an tỉnh tham gia lớp bòi dưỡng.

Trong một ngày nghiên cứu, học tập với sự kết hợp phương pháp giảng dạy và thảo luận, bao 
gồm cả trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hành trên lâm sàng, giúp các học viên cập nhật kiến 
thức mới về phương pháp thực hành chuẩn cũng như việc chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức 
khỏe cho cán bộ và cán bộ lão thành cách mạng được tốt hơn.

Bác sĩ Từ Phươnọ Nam, Trưởng ban BVCSSK cán bộ tỉnh cho biết: Tỷ lệ người mắc bệnh tim 
mạch, bệnh chuyên hóa của người cao tuổi ngày càng gia tăng. Trong khi đó, việc tiếp cận và 
công tác chăm sóc cho các bệnh nhân ở người cao tuổi cũng như trình độ cán bộ y tế còn chưa 
chuyên sâu. Vi vậy, nâng cao nảng lực, kiến thức nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp để sức khỏe ngày cảng tăng, giảm bệnh tật, nâng cao tuổi thọ là điều 
cần thiết.

Ngọc Bích



Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chăm 
sóc sức khỏe cán bộ

05:48 P M -29/12/2016

BPO - Ngày 29-12, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán 
bộ tỉnh phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước 
tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lần 2 chuyên 
đề “Bệnh tim mạch, chuyền hóa và điều trị đau ở người 
cao tuổi”.
Tham dự tập huấn có 99 bác sĩ, y sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tuyến tỉnh, 
huyện, thị xã. Lớp tập huấn do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống 
Nhất, giảng viên Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Nguyễn Văn Tân, giảng 
viên Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh giảng dạy.



wm ■ - s. vmmon' >V8|

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Công bồi dưỡng chuyên đề tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra trong một ngày, với những nội dung chính như: Bệnh tim mạch - chuyển 
hóa; điều trị rối loạn lipid máu; tổng quan về kiềm soát đau ờ người cao tuồi; cập nhật về điều trị 
đau ở người cao tuổi; chẳn đoán và điều trị tăng huyết áp dựa trên các chứng cứ hiện nay....

Đây lả những kiến thức về một số loại bệnh, triệu chứng, các bệnh thường gặp ờ người lớn tuổi 
và cập nhật những kiến thức mới về điều trị các bệnh tim mạch thường gặp khi sức khỏe và hệ 
miễn dịch suy giảm ờ người lớn tuổi.

Tuyết Ly



150 y, bác sĩ được bồi dưỡng về 
bệnh tim mạch, nội tiết

08:40 AM-26/06/2017

BP - Tại khách sạn Bom Bo ngày 25-6, Ban Bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh phối hợp Hội Thầy thuốc 
trẻ tỉnh tổ chức chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến 
thức lần III, VỚI 2 chuyên đề: Bệnh tim mạch và bệnh lý 
nội tiết.
Phó bí thư Thường trực Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Phó chủ tịch UBND tĩnh Nguyễn 
Tiến Dũng; 150 y, bác sĩ đại diện cho các cơ sờ y tế trong tính dự lễ khai mạc, ______ _ _

Các đại biểu nghe Giáo sư, Tiến s ĩ Nguyễn Đức Công trình bày chuyên đê bệnh tim mạch



Các đại biểu được giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Công, Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh và 
bác sĩ chuyên khoa II Lê Honçi Cúc, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh trao đồi 2 chuyên đề: 
Bệnh tim mạch, bệnh lý nội tiet. Với trinh độ chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy tốt, các 
báo cáo viên truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích cho đội ngũ y, bác sĩ trong tỉnh. Qua đỏ góp phần 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao chất lượng 
cuộc sổng. Đồng thời nâng cao chất lượng và trình độ điều trị cho cán bộ thông qua việc nâng 
cao năng lực, điều kiện khám, chữa bệnh cho cán bộ y tế của hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức 
khỏe mà đề án chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lảnh đạo đã đề ra.

V.T



5/6/2020 Print

THEO GƯƠNG BÁC

Những điển hình “Nói lời hay, làm việc tốt”

15:52 | 30/01/2019

BP - 2 năm qua, phong trào “ Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tố t” đã tạo ra 
làn sóng th i đua trong các cấp hội phụ nữ tỉnh. Thông qua những việc làm cụ thể 
trong đời sống hằng ngày, nhiều điển hình phụ nữ đã thể hiện rõ việc học và làm 
theo Bác. Sự nô lực vươn lên của môi chị em đã góp phân xây dựng phong trào phụ 
nữ, tổ  chức hội ngày càng vững mạnh.

THÀNH TỶ PHÚ NHỜ... YÊU GIA ĐÌNH

Cuộc sống hiện tại của chị Huỳnh Thị Xuân Hằng, hội viên phụ nữ ấp 4, xã Đồng Tiến (Đồng 
Phú) khiến nhiều phụ nữ ao ước. Không chỉ sở hữu cơ ngơi khang trang, gia đình hạnh phúc, 
con cái trưởng thành, chăm ngoan, hiện chị Hằng còn tìm vui trong thú trồng hoa lan tao nhã. 
Thế nhưng ít ai biết, để có kết quả ngày hôm nay, chị Hằng đã phải trải qua chặng đường dài nỗ 
lực. Chị kể: Tôi lấy chồng khá sớm, sinh 2 con rồi vợ chồng quyết định kế hoạch. Để phát triển 
kinh tế gia đình, chăm lo con cái, vợ chồng tôi đã dốc sức lao động. Bản thân tôi vừa nuôi con 
vừa cùng chồng chăm sóc vườn rẫy và tranh thủ thời gian làm tạp vụ, lao công để có thêm thu 

nhập.

Chị Huỳnh Thị Xuân Hằng tại cửa hàng phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật của gia đình

Những năm 1993-1994 với chiếc xe đạp đi từ nhà ở ấp 4 đến vườn điều (ấp 2, xã Đồng Tiến), 
chị Hằng bắt đầu tập buôn bán. Chị bán các mặt hàng bà con cần, từ gói xôi đến chiếc khăn tay, 
chai nước mắm, bịch xà bông... Nhận thấy bà con có nhu cầu mua phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật để chăm sóc vườn rẫy, chị quyết định mở cửa hàng kinh doanh. Liên tục 15 năm sau khi lập 
gia đình, chị Hằng chỉ thêm chứ không bớt việc. Ban ngày như con thoi đi về giữa nhà, rẫy, cửa 
hàng, để rồi đêm xuống, chị tiếp tục làm lao công để có tiền cho con ăn học đầy đủ. Nhớ lại 
những tháng ngày vất vả đã qua, chị Hằng bùi ngùi cho biết: “Động lực của tôi lúc đó là gia đình. 
Khi yêu chồng, yêu con, yêu gia đình thì tôi có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách”.

Không chỉ yêu gia đình, chị Hằng còn là người yêu lao động, ham học hỏi. Khi đã có “của ăn của 
để”, nhưng thấy mấy sào đất sau nhà bỏ không, chị lại tìm cách bắt đất phải “nảy lộc”. Chị học 
tập mô hình trồng quýt ở miền Tây, rồi tìm tòi kiến thức trên mạng, từ bà con nông dân và trồng 
xen ổi. Không phụ công chị, chỉ mấy sào đất thôi nhưng nhờ “mát tay” nên ổi và quýt thi nhau ra 
trái, thu hoạch quanh năm, thu về hàng trăm triệu đồng. Gần đây chị lại thực hiện ý tưởng đầu tư 
trồng lan cắt cành và mở thêm cửa hàng phân bón. Lợi nhuận kinh tế không chỉ để chăm lo gia 
đình, chị Hằng còn mở rộng tấm lòng chia sẻ với bà con bằng nhiều cách nên được nhân dân 

yêu mến, khách hàng tin tưởng.

YÊU CÔNG VIỆC SẼ THÀNH CÔNG
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Nhiều năm nay, với vai trò là Phó trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán 
bộ tỉnh (gọi tắt là ban), nhận thấy việc cập nhật kiến thức mới chuyên môn cần thiết nên bác sĩ 
chuyên khoa I Đỗ Thị Nguyên đã ký hợp đồng với Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) triển 
khai Đề án 1816 về hợp đồng chuyển giao công nghệ và đào tạo nhằm nâng cao năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, y, bác sĩ. Đồng thời cùng tập thể lãnh đạo ban tạo điều 
kiện để các bác sĩ tham dự hội thảo khoa học nhằm cập nhật kiến thức mới trong khám, chẩn 
đoán, điều trị bệnh; động viên y sĩ học bác sĩ liên thông, bản thân bác sĩ Nguyên đang học 

chuyên khoa cấp 2 tại Học viện Quân y TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Nguyên (thứ 2 từ trái qua) được
khen thưởng tại hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019

Hằng năm, ban tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức tại chỗ cho bác sĩ không chỉ 
riêng hệ thống ban mà toàn bộ bác sĩ của tỉnh và áp dụng thực tiễn lâm sàng cho người bệnh. 
Năm 2016, toàn tỉnh có 99 bác sĩ tham dự khóa học về chuyên đề bệnh tim mạch và bệnh nội 
tiết, năm 2017 là 171 bác sĩ. Bác sĩ Nguyên cho biết: Những khóa bồi dưỡng không chỉ giúp các 
bác sĩ nắm bắt được kiến thức mới trong lĩnh vực y học để chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh 
mà còn giúp y, bác sĩ trau dồi thêm kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, chăm sóc sức 
khỏe người dân; tuyên truyền nhằm giảm nguy cơ ở các bệnh mãn tính thường gặp, giảm bớt 

chi phí đi lại cho các bác sĩ phải lên tuyến trên học tập

Để nâng cao chất lượng khám và điều trị, ban chủ động mời các giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện 
Thống Nhất, Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, bộ môn Lão khoa Đại học Y Dược TP Hồ 
Chí Minh vừa giảng dạy vừa trực tiếp khám bệnh cho một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (nguyên chức, đương chức). Bản thân bác sĩ Nguyên không ngừng học hỏi, nghiên cứu 
và được hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2015 với đề tài 
“Nghiên cứu mô hình bệnh tật ở bệnh nhân trên và dưới 60 tuổi tại phòng khám và quản lý sức 
khỏe cán bộ tỉnh”; giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2017 về đề tài “Tổ chức 
lớp đào tạo cập nhật kiến thức tại chỗ cho các bác sĩ trong hệ thống bảo vệ sức khỏe và các bác 
sĩ trong hệ thống ngành y tế trên toàn tỉnh về bệnh tim mạch, tiểu đường, nội tiết và các bệnh lý 
cơ xương khớp thường gặp ở người lớn tuổi”. Năm 2018, bác sĩ Nguyên được công nhận sáng 
kiến cấp cơ sở với đề tài “Tổ chức chuyên đề tư vấn các phương pháp ngăn ngừa, phát hiện 
sớm và điều trị không dùng thuốc và dùng thuốc đối với 2 bệnh tim mạch và đái tháo đường”. 
Với thành tích đạt được, nhiều năm liền bác sĩ Đỗ Thị Nguyên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ 

sở (2011-2017), chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2015), bằng khen của UBND tỉnh (2014).

Bác sĩ Nguyên cho rằng, chính tình yêu đối với công việc đã thôi thúc chị hăng say làm việc hiệu 
quả, sáng tạo, học hỏi để phục vụ công việc. Ước mơ của chị là xây dựng đơn vị trở thành nơi 
khám, chữa bệnh chất lượng cao chuyên về cận lâm sàng và thực hiện chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe cán bộ tỉnh ngày càng tốt hơn để xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân 
đã giao phó.

Phương Dung
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ƯBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐÒNG SÁNG KIẾN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỐ: (¿600 /QĐ-HĐSKBP Bình Phước, ngày Á ỉ  tháng J0  năm 20ỉ 7

Q U Y Ế T  Đ ỊN H
C ôn g n h ận  v à  cấp  G iấy  ch ứ n g  nhận sán g  k iến  cấp  tỉn h  đợt 1 năm  2017

H Ộ I Đ Ồ N G  S Á N G  K IÉ N  T ỈN H  B ÌN H  P H Ư Ớ C

Căn cứ Luật T ổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ  Luật K hoa học và C ông nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Q uyết định số 0 8 /2 0 15/Q Đ -Ư B N D  ngày 12/5/2015 của Ư BN D  tỉnh 
Bình Phước ban hành Quy định về  quản lý hoạt động sáng kiến ừ ên  địa bàn tỉnh;

Căn cứ  .Q uyết định số 479/Q Đ -Ư B N D  ngàỵ 0 9 /2 /2017  của Chủ tịch Ư B N D  
tỉnh B ình  Phước v ề  v iệc  kiện toàn H ội đồng và  Tổ thư ký giúp v iệc  H ội đồng Sáng 
kiến tỉnh B ình  Phước;

Cán cứ  B iên  bản họp H ội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh số 10/BB- /¡¡ỳ  
H Đ SK B P ngày 13 /9 /2017; : L ịậ_ Bi

T heo đề nghị của Giám  đốc Sở K hoa học và  C ông nghệ tại Tờ trình số
904/T T r-SK H C N  ngày 03 /10 /2017 ,

Q U Y Ế T  Đ ỊN H :

Đ iều  1. C ông nhận và  cấp Giấy chứng nhận sáng k iến  cấp tỉnh đợt 1 năm  
2017 cho 2 7  tác giả, nhóm  tác giả (cỏ Danh sách kèm theo).

Đ iều  2. Các ông (bà): G iám  đốc Sở K hoa học và  C ông nghệ, Thành v iên  H ội 
đồng Sáng k iến  tỉnh, Thủ trưởng các cơ  quan, đơn v ị có liên quan và các ông (bà) 
có tên tại Đ iều  1 căn cứ Q uyết định này thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhậnĩ
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở KH&CN (05 bản);
- Các sở, ban, ngành: Nội vụ; Y tế; 
GD&ĐT; Ban BV CSSKCB tỉnh;
- ƯBND các huyện: Bù Đăng; Hớn 
Quản; Bù Gia Mập; Lộc Ninh;
- Cty Điện lực Bình Phước;
- Cty XSKT&DVTH Bình Phước;
- Các thành viên Hội đồng;
- Ban TĐKT tinh;
- Cổng TTĐT Sờ KH&CN;
- LĐVP; các Phòng, TT.THCB;
- Lưu: VT(Nga.QĐÓ2KHCN)

T M . H Ộ I Đ Ồ N G

P H Ó  C H Ủ  T ỊC H  U B N D  T ỈN H  

H u ỳn h  T hị H ằng
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DANH SÁCH CÁC G IẢ I PHÁP Đ ư ợ c  CÔNG N H Ậ N  SÁNG K IỂ N  CẮP T ỈN H  ĐỢT 1 N Ă M  2017
(Kèm theo Qưyêt định s ẻ  otGOO /QĐ-HĐSKBP ngàyĂỈ thảng/ĩO nấm 2017 của Hội đồng sảng kiên tỉnh Bình Phước))

STT Tên giải pháp Tác giả, chúc vụ, 
nơi công tác Ghi chú

1
Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức, viên chức các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước

- Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ
- Vũ Xuân Trường - Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sờ 
Nội vụ
- Đặng Thanh Hoàng - Phó Trưởng Phòng Công chức, viên 
chức, Sở Nội vụ

2

Thực trạng thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân tại 
tỉnh Binh Phước giai đoạn 2010 - 2014, giải 
pháp nâng cao độ bao phủ hướng tới Bảo hiểm 
y tế toàn dân theo Quyết định số 1409/QĐ- 
ƯBND của ƯBND tỉnh Bình Phước

- Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế
- Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế
- Lê Thị Minh Nguyệt - Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội 
tỉnh Bình Phước

3
Nghiên cứu mối liên quan giữa lâm sàng và 
hình ảnh X-Quang của bệnh nhân thoái hoá 
khớp gối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 
Phước

- Ngô Văn Kiên - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Nguyễn Thành Trương - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình Phước;
- Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bỉnh Phước.

4

Nghiên cứu tĩnh hình bệnh tay - chân - miệng 
giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Bình Phước và kiến 
thức, thái độ, thực hành về bệnh tay - chân - 
miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi trên địa 
bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

- Bùi Văn Quân - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Bình Phước
- Phạm Hoàng Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Kiềm soát 
bệnh tật tỉnh Bình Phước
- Nguyễn Văn Nam - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Phước
- Lê Trọng Khánh - Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Bình Phước

5
Giải pháp xây dựng chế độ phụ cấp cho giáo 
viên chuyên trách phô cập giáo dục xoá mù chữ 
và công chức phụ trách công tác phổ cập giáo

- Trịnh Văn Nam - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, S ở  Giáo 
dục và Đào tạo.
- Phạm Hồng Thắng - Trường phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo



dục xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh dục và Đào tạo;
- Dương Hồng Nhung - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở 
Giáo dục và Đào tạo;
- Hoàng Đức Cường - Chuyên viên Phòng Tồ chức cán bộ, Sờ 
Giáo dục và Đào tạo.

'

6

Tổ chức lớp đào tạo cập nhật kiến thức tại chỗ 
cho các bác sỹ ứong hệ thống Bảo vệ sức khỏe 
và các bác sĩ trong hệ thống ngành y tế trên 
toàn tỉnh về bệnh tim mạch, tiểu đường, nội tiết 
và các bệnh lý cơ xương khớp thường gặp của 
người lớn tuổi

- ĐỖ Thị Nguyên - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ, 
chăm sóc sức khoẻ cán bộ (Ban BVCSSKCB) tỉnh Bình Phước;
- Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe 
cán bộ tỉnh Bình Phước;
- Từ Phương Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế
- Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phụ trách Kế toán Ban Bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước;
- Phan Thị Kim Hà - Bác sĩ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán 
bộ tỉnh Bình Phước.

7
Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp 
xã trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 
Phước

- Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch ƯBND huyện Bù Đăng
- Lương Hận - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đãng

8
Công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên 
địa bàn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước - 
Thực trạng và giải pháp

- Lê Hoàng Lâm - Bí thư Huyện uỷ huyện Hớn Quản
- Trịnh Minh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản
- Trần Châu Lê - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hớn Quản
- Lê Văn Anh - Bí thư xã Minh Đức, huyện Hớn Quản
- Nguyễn Thị cẩm Giang - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện 
Hóm Quản

9
Một số giải pháp trong giải quyết hồ sơ mai 
táng phí cho đối tượng chính sách người có 
công

Nguyễn Kiều Lệ Y - Cán sự Phòng Lao động, Thương binh và 
Xã hội huyện Hớn Quản

10
Giải pháp tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt 
Nam” cho thanh thiếu niên huyện Hớn Quản 
giai đoạn 2015 - 2020

Nguyễn Viết Đợi - Bí thư Huyện đoàn huyện Hớn Quản, tỉnh 
Bình Phước



11
Làm tốt công tác tư tưởng, hỗ trợ kinh nghiệm 
quản lý để cán bộ trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao tại huyện Bù Gia Mập

Trần Quang Ty - Bí thư Huyện uỷ huyện Bù Gia Mập, tỉnh 
Binh Phước

*

12
Giải pháp kinh doanh loại hình sàn phẩm xồ số 
tự chọn (thủ công) Bình Phước tại thị trường 
tỉnh Bình Phước

- Phan Ngọc Sự - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước;
- Nguyễn Đãng Khoa - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ  
số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước;
- Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Kế toán trưởng Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước

13 Xây dựng tiện ích liên kết Excel- Autocad phục 
vụ thiết kế công trình điện

Đỗ Vãn Hờn - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước
Đặng Xuân Trường - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình
Phước
Nguyễn Vãn Viện - Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Công ty 
Điện lực Bình Phước

V

14 Chế tạo máy quấn dây thu hồi và căng dây lấy 
độ võng sử dụng mô tơ thuỷ ỉực

- Nguyễn Hoài Phương - Nhân viên Phòng KHKT Điện lực 
Đồng Phú, Công ty Điện lực Bình Phước
- Nguyễn Trần Trí Linh - Giám đốc Điện lực Đồng Phú, Công 
ty Điện lực Bình Phước
- Phạm Quang Thọ - Nhân viên Phân xưởng cơ điện, Công ty 
Điện lực Bình Phước
- Hồ Hải Vãn - Nhân viên Phòng KHVT, Công ty Điện lực 
Binh Phước

15 Phần mềm Quản lý sản xuất kinh doanh khác

- Lê Thị Tuyết Vân - Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện 
lực Bình Phước
- Nguyễn Thị Bích Tuyền - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế 
toán, Công ty Điện lực Bình Phước
- Trần Khánh Hưng - Nhân viên Phòng CNTT, Công ty Điện 
lực Bình Phước
- Phạm Thị Bạch Huệ - Nhân viên Phòng Tồ chức và Nhân sự, 
Công ty Điện lực Bình Phước



16 Phần mềm giám sát thông số hệ thống đo đếm 
công tơ điện tử

- Đỗ Văn Hờn - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước
“ Nguyễn Trọng Hòa - Nhân viên Phòng CNTT, Công ty Điện 
lực Bình Phước
- Nguyễn Từ Anh Thy - Nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty 
Điện lực Bình Phước
- Nguyễn Duy Hùng - Phó Giám đốc Điện lực Chơn Thành, 
Công ty Điện lực Bình Phước

17 Biện pháp tồ chức tiết sinh hoạt lớp hiệu quả Ngô Thị Du - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện 
Phú Riềng, tinh Bình Phước

18 Một số biện pháp tích cực giúp giáo viên Tiểu 
học hoàn thành tốt công tác chù nhiệm

Từ Thị Vân - Giáo viên T rư ờ n g  Tiểu học Tân Bình, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

19 Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm 
nâng cao chất lượng học tập ở lớp chủ nhiệm

Hà Thu Thuỷ - Giáo viên Trường THCS Tân Xuân, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

20 Những kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm Lê Nữ Tường Vi - Giáo viên Trường THCS Tân Phú, thị xã 
Đồng Xoài, tinh Bình Phước

21

Vận dụng sáng tạo các mô hình Dân vận khéo 
nhằm tăng cường xây dựng cơ sở vật chất tại 
Trường Mầu giáo Vàng Anh, xã Lộc Thịnh, 
huyên Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - trường 
thuộc xã biên giới, có đông đông bào dân tộc 
thiểu số sinh sống

- Trần Thị Bích Lệ - Phó Chủ tịch ƯBND huyện Lộc Ninh;
- Lưu Thị Thu Hiên - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vàng Anh, 
xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước



22 Lịch sử tỉnh Bình Phước (Tài liệu dùng trong 
giảng dạy tại các trường ở địa phương)

-------------------------- —--------—--------------- 1-ỳ ---------------------

Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình 
Phước

Trường hợp 
được đặc cách.

23
Tham gia thực hiện đề tải nghiên cứu khoa học 
cấp tỉnh “Điều tra thực trạng đội ngũ trí thức 
tỉnh Bình Phước, để xuất các giải pháp xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới”

- Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước;
1 Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tình Bình Phước;
- Trần Hồng Quyết - Tổng Thư ký Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước;
- Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng phòng Tổ chức biên chế và tổ 
chức phi chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước;
- Phan Duy Khiêm - Trường phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh uỷ Bình Phước;
- Phạm Anh Tuấn - Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội 
trú - Trung học cơ sở Bình Long, thị xã Bình Long

Trường hợp 
được đặc cách.

24 Dự án “Tỏ lòng (Thuật Hoài)”

- Lê Thuỳ Linh Phượng - Tồ trường Tổ Ngữ vãn, Trường 
THPT Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
- Trần Thị Hoài Phương - Tổ phó Tồ Ngữ vàn, Trường THPT 
Phước Đình, thị xã Phước Long, tĩnh Bình Phước

Trường hợp 
được đặc cách.

25 Dự án “Số phận con người”

- Lê Thuỳ Linh Phượng - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường 
THPT Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
- Trần Thị Hoài Phương - Tổ phó Tồ Ngữ văn, Trường THPT 
Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Trường hợp 
được đặc cách.

26 Dự án “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”

- Lê Thuỳ Linh Phượng - Tồ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường 
THPT Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
- Trần Thị Hoài Phương - Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trường THPT 
Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Trường hợp 
được đặc cách.



27 Hệ thống xừ lý nước thải tuần hoàn tại phân

- Nguyễn Duy Cường - Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Công ty 
Điện lực Bình Phước
- Vĩnh Quyền - Trường Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bình Trường hợp

xưởng sửa chữa máy biến áp Phước được đặc cách.
- Nguyễn Phú Đồng - Công nhân Phân xưởng Cơ điện, Công ty 
Điện lực Bình Phước


