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Là giải thưởng ĐẦU TIÊN tôn vinh thành tựu y khoa Việt Nam

do VOH phối hợp thực hiện cùng Sở Y tế TPHCM vào năm 2020

Các giá trị cống hiến của đội ngũ y – bác sỹ Việt Nam sẽ được

ghi nhận, vinh danh và tri ân vào lễ trao giải hàng năm.

Giải thưởng mang đậm giá trị nhân văn và thể hiện trách nhiệm

xã hội với ngành y Việt Nam



Bản quyền thuộc VOH

MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

 Vinh danh các thành tựu/ công trình nghiên cứu y khoa

Việt Nam vì sức khỏe cộng đồng.

 Giải thưởng mang ý nghĩa tri ân, tôn vinh và kích lệ những

cá nhân/ ekip hoạt động trong ngành y tế đã có những

cống hiến thành công cho sức khỏe cộng đồng

 Đóng góp công sức vào sự lớn mạnh của ngành y tế Việt

Nam.
Cúp biểu tượng 

Thành tựu y khoa 



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Năm 2020, lần đầu tiên VOH phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM tổ chức một Giải thưởng danh giá
“Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam” – đây là sự kiện lớn trong ngành y Việt Nam dành
tôn vinh giá trị của những y bác sỹ đã cống hiến trí tuệ vì sức khỏe cộng đồng. 

• Đài TNND TPHCM VOH nắm vai trò chính tổ chức toàn bộ hoạt động sự kiện và phát sóng 
chương trình trên nền tảng truyền thông đa phương tiện

• Sở Y tế TPHCM là đơn vị bảo trợ thông tin chuyên môn, thành lập Hội đồng thẩm định chuyên 
môn uy tín và đưa ra Tiêu chí đề cử của Giải . 



Bản quyền thuộc VOH

“Việc cho ra đời một “thảm đỏ” của ngành y là vô

cùng cần thiết và chúng tôi quyết định chọn một giải

thưởng mang tên “Thành tựu y khoa Việt Nam”, nhằm

tôn vinh, tri ân những thầy thuốc, ê kíp y bác sĩ trong

ngành đã mang lại giá trị khoa học với các công trình y

tế, các phương pháp chữa bệnh hiện đại, góp phần rất

lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.” -

Ông Lê Công Đồng- Trưởng BTC – GĐ Đài

TNND TPHCM



Bản quyền thuộc VOH

“Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt

Nam được tổ chức hàng năm luôn có giá

trị rất lớn đối với ngành y Việt Nam,

đóng vai trò động viên, khẳng định và

tôn vinh những cống hiến của những y

bác sỹ trong sự nghiệp chăm sóc sức

khỏe cộng đồng”- PGS.TS.BS.Tăng

Chí Thượng, Thành ủy viên, Giám

đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng chuyên

môn.



Bản quyền thuộc VOH

“Lãnh đạo TP rất quan tâm đến lễ trao

giải này trong tình hình dịch COVID

19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên

toàn thế giới và hy vọng VOH cùng Sở

Y tế sẽ tiếp tục duy trì và phát triển

thêm giải thưởng ý nghĩa này”- Ông

Dương Anh Đức, Thành ủy viên,

PCT UBND TPHCM.



Bản quyền thuộc VOH

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

Do Sở y Tế Thành phố cố vấn và thành lập

Là những giáo sư- bác sỹ- chuyên gia- đầu ngành tại Việt Nam

Hội đồng chuyên môn với kinh nghiệm và danh tiếng của mình 

sẽ là bảo trợ chắc chắn nhất cho uy tín của một Giải thưởng 

danh giá và tầm cỡ, lần đầu tiên được tổ chức và trao giải hàng 

năm



Bản quyền thuộc VOH

1. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch;

2. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch;

3. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch;

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch;

5. Ông Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch;

6. Ông Lê Quang Nghĩa, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tiêu hoá Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Lâm

sàng, Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở Y tế, Thành viên;

7. Ông Bạch Văn Cam, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Lâm sàng,

Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở Y tế, Thành viên;

8. Bà Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ sản Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Lâm sàng, Hội đồng

Khoa học Công nghệ Sở Y tế, Thành viên;

9. Ông Hoàng Quốc Hòa, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Ủy viên Ban Lâm sàng, Hội

đồng Khoa học Công nghệ Sở Y tế, Thành viên;

10. Ông Huỳnh Nghĩa, Phó Trưởng khoa Y, Phó Trưởng Bộ môn Huyết học, Đại học Y Dược Thành phố

Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Lâm sàng, Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở Y tế, Thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố, Thành viên;

12. Ông Bùi Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố, Thành viên;

13. Đại diện của các Hội chuyên ngành Y Dược, Thành viên;

14. Bà Lữ Mộng Thùy Linh, Điều dưỡng Trưởng Sở Y tế Thành phố,

Thư ký.

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN



CƠ CẤU TỔ
CHỨC GIẢI



KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC

2022

Bản quyền thuộc VOH

TIẾP NHẬN ĐỀ CỬ - PHÁT SÓNG

Dự kiến T7/2022

- Thông báo đến tất cả các cơ sở y tế trên cả nước để tiếp nhận hồ sơ

đăng ký tham gia

- Sở y tế sẽ tiếp nhận, kiểm duyệt hồ sơ và chuyển cho Hội đồng

thẩm định chuyên môn (HĐTĐ)

- Các đề cử được HĐTĐ thông qua sẽ được VOH khai thác và phát

sóng rộng khắp trên nền tảng đa phương tiện của VOH và Sở

- Trong mỗi chương trình, ekip VOH sẽ thực hiện các cuộc phỏng

vấn, trao đổi trực tiếp với “nhân vật”  trong các đề cử để thính giả

có cái nhìn tổng quát hơn về các thành tựu của y khoa Việt Nam. 

- Chương trình được đồng thời phát sóng trên các nền tảng đa

phương tiện của VOH: FM 87.7Mhz, Fanpage Radio VOH, 

Website www.voh.vom.vn , App di động VOH Radio Online

http://www.voh.vom.vn/


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC

2022

Bản quyền thuộc VOH

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN– BÌNH CHỌN 

- Sau khi phát sóng các để cử được HĐTĐ thông qua, 

VOH công bố cho công chúng cả nước bình chọn

- Hình thức bình chọn được tổ chức online và offline, 

được truyền thông trên cả nước.   



KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC

2022

Bản quyền thuộc VOH

LỄ TRAO GIẢI

THÀNH TỰU Y KHOA VIỆT NAM 2022

Dự kiến 26/2/2023

- Các thành tựu y khoa Việt Nam có tổng lượt bình chọn cao nhất

sẽ được vinh danh trong lễ trao giải hàng năm

- Lễ trao giải là một “Thảm đỏ dành cho Blouse trắng” - một sân

khấu vinh danh ấn tượng và trang trọng với sự hiện diện của các

lãnh đạo, chuyên gia - bác sỹ đầu ngành y cả nước và đại diện

các y bác sỹ đến từ các bệnh viện tham gia Giải. 



Cúp vinh danh và giấy chứng nhận những

thành tựu y khoa Việt Nam – được đồng xác

nhận bởi VOH và Sở y tế TPHCM . 



TOÀN CẢNH LỄ TRAO GIẢI 

THÀNH TỰU Y KHOA VIỆT NAM 2021 

tại Nhà hát TP

https://fb.watch/cgZQcnGsDu/



Toàn bộ nội dung Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam sẽ được VOH   

thực hiện và phát sóng trên các nền tảng đa phương tiện nhằm mang đến

độ phủ sóng rộng khắp và thuận tiện nhất cho nhiều đối tượng thính giả. 



1.Đón nghe chương trình trên Radio VOH: kênh FM 87.7Mhz

2.Nghe lại chương trình trên web: https://radio.voh.com.vn/thanh-

tuu-y-khoa-821.html

3.Nghe trực tiếp hoặc nghe lại trên app di động VOH Radio Online 

4.Cập nhật thông tin trên Fanpage : 

https://www.facebook.com/ThanhTuuYKhoaVietNam

PHÁT SÓNG 
TRÊN VOH



WEBSITE VOH.COM.VN

- Cập nhật video, audio và tin tức về

chương trình đang diễn ra. Hỗ trợ nghe

online và offline

- Web VOH đứng hạng 279 trong số các

trang web được truy cập nhiều tại Việt

Nam (4 triệu lượt xem/tháng,tính đến

T12/2021)

- Các chương trình phát sóng được phát

đồng thời trên trang web của Sở Y tế

TP https://medinet.hochiminhcity.gov.

vn/Default.aspx

https://medinet.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx


ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

VOH RADIO ONLINE

(iOS và Android)

- App di động tích hợp trên các thiết bị đi động thông

minh, hỗ trợ nghe audio, xem video và cập nhật tin tức

hàng ngày.

- Ứng dụng miễn phí trên hệ điều hành iOS và Androi,

giúp người nghe thuận tiện theo dõi trực tiếp cũng

như nghe lại mọi lúc mọi nơi



Thành tựu Y khoa 

Việt Nam

77.000 lượt theo dõi với độ tương tác cao,  cập

nhật toàn bộ diễn biến giải và thông báo các cổng

bình chọn online

Livestream Lễ trao giải đạt hơn 11.000 lượt theo

dõi trực tiếp chỉ sau 10 phút phát sóng. 

Ngoài ra các thông tin còn được share trên các

fanpage vệ tinh của VOH với lượt theo dõi hơn

200.000 lượt/ trang. 



Fanpage Nhịp sống Sài Gòn

FM 95.6 với hơn 300k lượt

theo dõi

Fanpage VOH Radio với hơn

220k lượt theo dõi





Giá trị thương hiệu
Góp phần tôn vinh những thành tựu y khoa 

Việt Nam chính là cơ hội nâng cao giá trị

thương hiệu doanh nghiệp, thể hiện trách

nhiệm công đồng một cách nhân văn và ý 

nghĩa

Uy tín
Giải thưởng được bảo trợ thông tin bởi Sở Y 

tế TPHCM và Hội đồng chuyên môn danh

giá - nâng cao uy tín, giá trị và tầm ảnh hưởng

của Giải cũng như của đơn vị đồng hành

Giải pháp Marketing hiệu quả
Đây là giải thưởng ĐẦU TIÊN tập trung vinh

danh những giá trị cống hiến của đội ngũ y 

bác sỹ cho sự lớn mạnh của nền y tế nước nhà; 

chắc chắn thu hút sự quan tâm của công

chúng, mang lại hiệu quả marketing vượt

trội cả trong và ngoài ngành

Tăng động nhận biết
Nội dung chương trình được phủ sóng

rộng trên nhiều phương tiện thông tin cả

nước, là cơ hội để các doanh nghiệp

hợp tác nhằm lan tỏa thương hiệu, 

nâng cao uy tín và gia tăng độ nhận

biết với khách hàng

Kinh nghiệm tổ chức
VOH – đơn vị tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn

trong và ngoài nước, sẽ tư vấn và cung cấp cho doanh

nghiệp các giải pháp truyền thông hiệu quả, mang lại giá

trị lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.



CÁC GÓI 
TÀI TRỢ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://www.wildapricot.com/articles/how-to-get-sponsorship
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Bản quyền thuộc VOH

- 537 phút quảng cáo trên VOH

- Được in logo trên các pano, băng rôn… tuyên truyền của giải

- Được đồng xướng tên trên các chương trình phát sóng trên hệ sinh thái

VOH

2 TỶ ĐỒNG

1 TỶ ĐỒNG

500 

TRIỆU 

ĐỒNG

- 230 phút quảng cáo trên VOH

- Được in logo trên các pano, băng rôn… tuyên truyền của giải

- Được đồng xướng tên trên các chương trình phát sóng trên hệ sinh

thái VOH

- 100 phút quảng cáo trên VOH

- Được in logo trên các pano, băng rôn… tuyên truyền của giải

- Được đồng xướng tên trên các chương trình phát sóng trên hệ sinh

thái VOH

Ngoài ra, VOH sẽ cung cấp các gói tài trợ riêng theo yêu cầu của khách hàng… 



 Logo được in trên background sân 
khấu và background thảm đỏ chụp 
hình

 Được nhận kỷ niệm chương từVOH



- Lễ trao giải là sự kiện trong choỗi các hoạt động kỷ

niệm ngày Thầy Thuốc Việt Nam của TP

- Các bài viết/ video về giải đạt hàng ngàn lượt like/ 

share trên các trang mạng của VOH và các trang

khác. 

- Thu hút các đơn vị truyền thông cả nước: hơn 10 đầu

báo lớn đưa tin, đài truyền hình HTV và VTV đưa tin 

phóng sự trong các khung giờ “Hot” và hàng trăm

lượt chia sẻ trên các trang báo mạng và các trang

mạng xã hội khác.    

- Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên FM 99.9 

Mhz , HTV1 truyền hình trực tiếp, livestream trên

fanpage đạt hơn11k lượt view online và hàng trăm

lượt chia sẻ trên các fanpage liên kết. 



VOH đồng loạt cập nhật tin tức và share trên nền tảng hệ
sinh thái VOH ngay trong Lễ trao giải





HTV 9 đưa tin “Lễ

trao giải Thành tựu Y 

khoa Việt Nam 2021 

nằm trong chuỗi sự

kiện kỷ niệm 67 năm

ngày Thầy thuốc Việt

Nam của TPHCM”



HTV 9 HD đưa tin 

“Lễ trao giải Thành

tựu Y khoa Việt Nam 

2021

https://www.htv.com.vn/giai-thuong-thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-2021


HTV 9 đưa tin “Lễ

trao giải Thành tựu Y 

khoa Việt Nam 2021

https://www.youtube.com/watch?v=fzIG7Nuc_Vo


Video phóng sự trên Tuổi Trẻ

Online ngay sau

Lễ trao giải ngày 26/2



Bài phóng sự trên VTV ngay sau

Lễ trao giải ngày 26/2

https://vtv.vn/xa-hoi/vinh-danh-

thanh-tuu-y-khoa-trong-no-luc-

cuu-chua-benh-nhan-

2022022713444435.htm

https://vtv.vn/xa-hoi/vinh-danh-thanh-tuu-y-khoa-trong-no-luc-cuu-chua-benh-nhan-2022022713444435.htm


Tin trên trang

tuoitre.vn và

thanhnien.vn ngay sau

Lễ trao giải



Tin trên các trang

Vietnamplus và

baotintuc online ngay

sau Lễ trao giải





PHÓNG VIÊN CÁC BÁO TÁC NGHIỆP TẠI LỄ
TRAO GIẢI NGÀY 26/2/2022



Fanpage các bệnh viện hàng đầu cả nước đưa tin 

hàng loạt sau Lễ trao giải





…Và hàng loạt các trang báo mạng trên cả nước chia sẻ thông tin về Giải thưởng

Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021
https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/vinh-danh-10-thanh-tuu-trong-le-trao-giai-thuong-thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-nam-lan-thu-2-nam-2021-

427062.html?fbclid=IwAR1BIUfDH36NEazwF5ucvyTgq_BVt6mxZj6toUoQPxZ36JZGTY323vsR5VM

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/10-cong-trinh-y-hoc-phong-chong-covid-19-duoc-trao-giai-thuong-thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-2021-

1491891149?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR1wX6kezZ0AGcTVW1wNbKcddCsZXMI_M4BVNCycBgzh2

WbAynQYzYyehEU

https://www.vietnamplus.vn/vinh-danh-10-mo-hinh-tieu-bieu-doat-giai-thuong-thanh-tuu-y-khoa-viet/775204.vnp

https://thanhnien.vn/tp-hcm-le-trao-giai-thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-nam-2021-post1433441.html

https://baotintuc.vn/thoi-su/vinh-danh-10-mo-hinh-tieu-bieu-doat-giai-thuong-thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-2021-20220226220546932.htm

https://plo.vn/suc-khoe/thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-2021-vinh-danh-10-cong-trinh-phong-chong-covid19-1045524.html

https://medinet.gov.vn/giai-thuong-thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-nam-2022/le-trao-giai-thanh-tuu-y-khoa-viet-nam-2021-thoi-gian-19h00-ngay-26-thang-02-na-

c16495-65213.aspx
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