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  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 2020 

 

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 4603/TB-SYT ngày 04/12/2020 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 2020; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 06 sáng 

kiến trong ngành Y tế tỉnh Kon Tum năm 2020, bao gồm: 

1. Sáng kiến 1: Giải pháp cải tiến phương pháp tính tổng tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể trong giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Kon 

Tum. 

- Nhóm tác giả:  

+ Hồ Thị Hồng Hạnh, Trung tâm Pháp y. 

+ Nguyễn Đức Hoàng, Trung tâm Pháp y. 

+ Lê Đình Dương, Trung tâm Pháp y. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 01/2020/SKCN. 

2. Sáng kiến 2: Cải tiến thu thập phiếu khảo sát hài lòng của nhân viên y 

tế tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

- Tác giả: Nguyễn Hải Nam, Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 02/2020/SKCN. 
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3. Sáng kiến 3: Xây dựng và áp dụng báo cáo sự cố y khoa trực tuyến. 

- Tác giả: Lê Thị Lụa, Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 03/2020/SKCN. 

4. Sáng kiến 4: Giải pháp tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp 

và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế. 

- Nhóm tác giả: 

+ Bế Thị Thùy Dương, Sở Y tế. 

+ Nguyễn Thị Thanh Hậu, Sở Y tế. 

+ Nguyễn Minh Thành, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 04/2020/SKCN. 

5. Sáng kiến 5: Thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm đảm bảo chi thường 

xuyên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2022. 

- Nhóm tác giả: 

+ Phan Văn Hải, Sở Y tế. 

+ Trần Duy Hòa, Sở Y tế. 

+ Lê Đức Hiếu, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 05/2020/SKCN. 

6. Sáng kiến 6: Giải pháp tổ chức hệ thống tổng đài điện thoại cố định tại 

cơ quan Sở Y tế. 

- Nhóm tác giả: 

+ Võ Văn Thanh, Sở Y tế. 

+ Trương An, Sở Y tế. 

+ Đặng Trần Huân, Sở Y tế. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 06/2020/SKCN. 

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; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Hội Y Dược học; 

- Hội Đông y; 

- Hội Điều dưỡng; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

 

Võ Văn Thanh 
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