
                  

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 18 tháng 02 năm 2019 
 

 

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

của sáng kiến “Giải pháp sử dụng phiếu ghi y lệnh miệng trước khi ghi 

vào hồ sơ bệnh án tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum” 
___________ 

 

 

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu 

quả áp dụng của sáng kiến trong ngành Y tế vào ngày 29/01/2019; 

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 sáng kiến 

“Giải pháp sử dụng phiếu ghi y lệnh miệng trước khi ghi vào hồ sơ bệnh án tại 

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum”. 

- Tác giả sáng kiến: Nguyễn Ngọc Anh Thy. 

- Đơn vị công tác: Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

- Đồng tác giả của sáng kiến:  

+ Nguyễn Cảnh Son, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

+ Trần Quang Bằng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

- Mã lưu trữ sáng kiến: 09/2018/SK. 
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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, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 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; 

- Chi đoàn Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Đào Duy Khánh 
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