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Số:        /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết  định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét  biên bản  số 01/SYT-BB ngày 06/01/2020  của Hội đồng Khoa học  -
Công nghệ ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  về việc Nghiệm thu các đề tài
nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm 2019;

Xét đề nghị Chủ tịch của Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành Y tế và
Chánh Văn phòng Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 10 sáng kiến và 102 đề tài nghiên cứu khoa học (danh
sách kèm theo) đạt yêu cầu cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm
2019, có khả năng áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Điều 2. Sáng kiến, kết đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận tại Điều
1 là cơ sở cho việc xét Thi đua-Khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Khoa học-Công nghệ ngành Y tế có nhiệm vụ tiếp tục tổ
chức triển khai ứng dụng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tại Điều 1
trong các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Khoa học-Công nghệ ngành Y tế, Chủ tịch Hội
đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Y tế, Chánh Văn phòng Sở Y tế, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan và các tác giả, cộng sự của sáng kiến, kết quả nhiệm
vụ khoa học và công nghệ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
Như Điều 4;
Sở KH&CN;
Ban TĐ-KT tỉnh;
Lưu: VT, NV, VP.

Phạm Minh An
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