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Số:            /QĐ-SYT     Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2018 
 

 

  QUYẾT ĐỊNH 
về việc công nhận sáng kiến và cấp giấy chứng nhận sáng kiến  

năm 2018 của cơ quan Sở Y tế 
___________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-SYT ngày 15/11/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về quản lý sáng kiến của cơ quan 

Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-SYT ngày 06/12/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cơ quan Sở Y tế; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng sáng kiến cơ quan Sở Y tế vào ngày 

13/12/2018 để xét và công nhận các sáng kiến năm 2018; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận sáng kiến và cấp giấy chứng nhận sáng kiến năm 2018 

của cơ quan Sở Y tế, gồm: 

1. Sáng kiến: Giải pháp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế rắn nguy 

hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tác giả: Hoàng Long Quân. 

- Đơn vị công tác: Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Đinh Thị Ngân Hà, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

+ Lê Anh Bắc, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 01/2018/SK. 

2. Sáng kiến: Giải pháp cải tiến phiếu đánh giá chất lượng bệnh viện theo 

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2018 trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Tác giả: Hoàng Long Quân. 

- Đơn vị công tác: Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 
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- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Nguyễn Thị Bích Lệ, công chức biệt phái, nhân viên phòng Nghiệp vụ 

Y, Sở Y tế. 

+ Phạm Thị Thu Phương, viên chức biệt phái, nhân viên phòng Nghiệp vụ 

Y, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 02/2018/SK. 

3. Sáng kiến: Giải pháp mở rộng quy mô giường bệnh cho các bệnh viện 

tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2017-2020. 

- Tác giả: Đặng Công Lân. 

- Đơn vị công tác: Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Phan Văn Hải, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. 

+ Lê Đức Hiếu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 03/2018/SK. 

4. Sáng kiến: Giải pháp thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Kon Tum trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh 

Kon Tum và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum. 

- Tác giả: Trần Ái  

- Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Đặng Minh Hải, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Kon Tum. 

+ Lê Thị Hồng Loan, viên chức biệt phái, nhân viên phòng Tổ chức cán 

bộ, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 04/2018/SK. 

5. Sáng kiến: Giải pháp tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y 

tế huyện, thành phố. 

- Tác giả: Lê Trí Khải. 

- Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Nguyễn Minh Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. 

+ Bế Thị Thùy Dương, viên chức biệt phái, nhân viên phòng Tổ chức cán 

bộ, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 05/2018/SK. 
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6. Sáng kiến: Giải pháp sắp xếp 07 phòng khám đa khoa khu vực (Mường 

Hoong, Đăk Môn, Đăk Dục, Đăk Rơ Ông, Đăk Hring, Ya Xiêr và Đăk Rve) trực 

thuộc Trung tâm Y tế các huyện. 

- Tác giả: Đào Duy Khánh 

- Đơn vị công tác: Giám đốc Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Nguyễn Thị Thanh Hậu, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. 

+ Võ Thị Thanh Hoàng, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 06/2018/SK. 

7. Sáng kiến: Giải pháp tổ chức và thực hiện các cuộc họp, hội nghị, hội 

thảo không giấy trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Tác giả: Lê Trí Khải 

- Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Trương An, Chánh văn phòng Sở Y tế. 

+ Đặng Trần Huân, viên chức biệt phái, nhân viên văn phòng Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 07/2018/SK. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

Sở Y tế và các tác giả sáng kiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Đào Duy Khánh 
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