
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:            /QĐ-SYT  Kon Tum, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

của các đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Y tế 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 635/QĐ-SYT ngày 04/12/2018 của Giám đốc Sở Y tế 

về việc ban hành Quy định việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

của đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Y tế, làm căn cứ xét, tặng danh hiệu 

thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; 

Căn cứ Thông báo số 4903/TB-SYT ngày 21/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về kết quả họp Hội đồng xét duyệt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng các 

đề tài nghiên cứu khoa học 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 54 đề tài 

nghiên cứu khoa học trong ngành Y tế năm 2020, cụ thể tại Phụ lục đính kèm. 

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 đề tài 

nghiên cứu khoa học được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- TT Công đoàn ngành Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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