
                  

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

   

Số:       /QĐ-SYT     Kon Tum, ngày    tháng 02 năm 2020 
 

 

  QUYẾT ĐỊNH 
về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng  

của các sáng kiến trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2019 
___________ 

 

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 637/QĐ-SYT ngày 06/12/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định việc đánh giá, công nhận phạm vi 

ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trong ngành Y tế để làm căn cứ xét, 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-SYT ngày 24/12/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

của sáng kiến trong ngành Y tế; 

Căn cứ Thông báo số 192/TB-SYT ngày 20/01/2020 của Sở Y tế về kết 

quả họp Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến 

trong ngành Y tế năm 2019; 

Căn cứ Kết quả họp Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp 

dụng của sáng kiến trong ngành Y tế năm 2019 (lần 2) ngày 26/02/2020; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 15 sáng 

kiến trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2019, bao gồm: 

1. Sáng kiến: Giải pháp ứng dụng phần mềm Skype và Anydesk vào hỗ 

trợ công nghệ thông tin cho các khoa, phòng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi. 

- Tác giả: Đào Duy Đa. 

- Đơn vị công tác: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 
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- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Đặng Thị Phượng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

+ Trần Thị Sương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 01/2019/SKCN. 

2. Sáng kiến: Thiết kế và sử dụng dụng cụ treo túi dẫn lưu tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi năm 2019. 

- Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền 

- Đơn vị công tác: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Đặng Thị Tình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

+ Hoàng Thị Hồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 02/2019/SKCN. 

3. Sáng kiến: Thiết kế và sử dụng kệ xoay thuốc để giảm thiểu thời gian 

cấp phát thuốc ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

- Tác giả: Y Thắm. 

- Đơn vị công tác: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Lê Thị Kiều, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

+ Châu Thị Trà My, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 03/2019/SKCN. 

4. Sáng kiến: Giải pháp phối hợp giám định pháp y tử thi trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

- Tác giả: Hồ Thị Hồng Hạnh. 

- Đơn vị công tác: Trung tâm Pháp y. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y. 

+ Trương Thị Mỹ Hạnh, Trung tâm Pháp y. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 04/2019/SKCN. 

5. Sáng kiến: Giải pháp tăng cường truyền thông trực tiếp nhằm giảm tỷ lệ 

sinh con tại nhà ở xã Vinh Quang thuộc thành phố Kon Tum năm 2019. 

- Tác giả: Nguyễn Văn Thành. 

- Đơn vị công tác: Trung tâm Y tế thành phố. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  
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+ Đỗ Ngọc Hòa, Trung tâm Y tế thành phố. 

+ Nguyễn Thị Vân, Trung tâm Y tế thành phố. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 05/2019/SKCN. 

6. Sáng kiến: Áp dụng quản lý chất lượng toàn diện (TQM) trong công tác 

phòng chống lao nhằm tăng tỷ lệ người nghi lao được khám từ 0,1% trong năm 

2018 lên 0,9% vào quý III/2019 tại Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum. 

- Tác giả: Bùi Trọng Trí. 

- Đơn vị công tác: Trung tâm Y tế thành phố. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Nguyễn Thị Thùy, Trung tâm Y tế thành phố. 

+ Bùi Thị Xuân Trang, Trung tâm Y tế thành phố. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 06/2019/SKCN. 

7. Sáng kiến: Giải pháp giảm tỷ lệ sâu răng ở học sinh Trường Mầm non 

Mickey, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum năm 2019. 

- Tác giả: Lê Thị Kim Phô. 

- Đơn vị công tác: Trung tâm Y tế thành phố. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Mai Y Hiền, Trung tâm Y tế thành phố. 

+ Trần Thị Nhạn, Trung tâm Y tế thành phố. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 07/2019/SKCN. 

8. Sáng kiến: Áp dụng quản lý chất lượng toàn diện (TQM) giảm tỷ lệ suy 

dinh dưỡng thấp còi bền vững ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 2 xã Ia Chim, Hòa Bình 

để đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Tác giả: Võ Tấn Dương. 

- Đơn vị công tác: Trung tâm Y tế thành phố. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Thới Bình Hải Sâm, Trung tâm Y tế thành phố.  

+ Đinh Thị Hiền, Trung tâm Y tế thành phố. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 08/2019/SKCN. 

9. Sáng kiến: Phần mềm sàng lọc đánh giá nguy cơ và phát hiện sớm một 

số bệnh không lây nhiễm phổ biến. 

- Tác giả: Lê Đức Hiếu. 

- Đơn vị công tác: Sở Y tế. 
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- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Lê Trí Khải, Sở Y tế. 

+ Y Dếch Buôn Yă, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 09/2019/SKCN. 

10. Sáng kiến: Giải pháp quản lý và sử dụng xe ô tô công của ngành Y tế 

tỉnh Kon Tum. 

- Tác giả: Đào Duy Khánh. 

- Đơn vị công tác: Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Lê Trí Khải, Sở Y tế. 

+ Trương An, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 10/2019/SKCN. 

11. Sáng kiến: Giải pháp tuyên truyền cải cách hành chính ngành Y tế tỉnh 

Kon Tum năm 2019 thông qua tổ chức hội thi. 

- Tác giả: Lê Trí Khải. 

- Đơn vị công tác: Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Bùi Thị Hồng Lê, Sở Y tế. 

+ Võ Thị Thanh Hoàng, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 11/2019/SKCN. 

12. Sáng kiến: Giải pháp thành lập cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần, 

định hướng thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum. 

- Tác giả: Nguyễn Minh Thành. 

- Đơn vị công tác: Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Đào Duy Khánh, Sở Y tế. 

+ Võ Văn Hồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 12/2019/SKCN. 

13. Sáng kiến: Giải pháp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Kon Tum năm 

2019. 

- Tác giả: Nguyễn Minh Thành. 

- Đơn vị công tác: Sở Y tế. 
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- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Nguyễn Thị Thanh Hậu, Sở Y tế. 

+ Bế Thị Thùy Dương, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 13/2019/SKCN. 

14. Sáng kiến: Giải pháp triển khai xét nghiệm tập trung cho tuyến y tế cơ 

sở, phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2030. 

- Tác giả: Lê Trí Khải. 

- Đơn vị công tác: Sở Y tế. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Đặng Công Lân, Sở Y tế. 

+ Đặng Văn Sơn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 14/2019/SKCN. 

15. Sáng kiến: Tạo tài khoản facebook Dân số Kon Tum để tuyên truyền, 

phổ biến chính sách dân số đến với người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

2019. 

- Tác giả: Võ Thành. 

- Đơn vị công tác: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Từ Hữu Phước, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

+ Đinh Thị Hiền, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 15/2019/SKCN. 

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

 Điều 3. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các tác giả sáng 

kiến tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Đào Duy Khánh 
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