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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 03   năm 2020

                                   Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Sở Y tế nhận được Thông báo số 09/TB-SKHCN ngày 11/02/2020 của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa
học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2021 của tỉnh.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu đề xuất, đặt hàng các đề tài nghiên
cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vục y tế theo định hướng cụ thể như sau:

- Ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong trong lĩnh vực y tế; các công
nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh; thực hiện
y tế thông minh.

- Ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn
thực phẩm và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng,
nghiên cứu về các vấn đề dân số của tỉnh.

- Tăng cường kiểm soát  các loại  thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và
nâng cao nhận thức của người dân trong phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học về dinh dưỡng trong nhân dân.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm đạt được các mục
tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị, cá nhân trong toàn Ngành tham gia nghiên cứu
đề xuất, đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ gửi về Phòng
Nghiệp vụ, Sở Y tế trước ngày 20/05/2020 để tổng hợp và gửi Sở Khoa học và
Công nghệ trước ngày 01/6/2020.

(Đính kèm Thông báo số 09/TB-SKHCN ngày 11/02/2020 của Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng chức năng của Sở;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
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