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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2018 

 

Kính gửi :   

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

                                         - 9 Trung tâm Y tế huyện/thị xã/TP Huế; 

            - 9 Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện/thị xã/TP Huế 

            

Ngày 28/02/2018, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế 

đã tiến hành họp xét chọn Đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp ngành năm 

2018. Kết quả như sau: 

1. Xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2018 

- Hội đồng xét duyệt 166 đề cương:  

Kết quả: 

+ Đề cương  đạt Xuất sắc: 0 

+ Đề cương đạt loại Tốt: 26 

+ Số đề cương này đạt loại Khá: 98  

+ Số đề cương đạt Trung bình: 42 

+ Số đề cương không đạt: 0  

- Đề tài nghiên cứu 02 năm 2018-2019: 07  

( Danh sách cụ thể đính kèm) 

2. Một số hoạt động KHKT cần lưu ý: 

- HĐKH các đơn vị lưu ý nâng cao chất lượng đề cương, đề tài NCKH 

đơn vị mình. HĐKH các đơn vị có nhiệm vụ chọn lọc, trình lên SYT những đề 

tài có chất lượng.  

- Các đề tài khi nghiệm thu vào cuối năm chuyển cho các phản biện chấm 

không ghi tên chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu. Đề cương thì vẫn ghi tên 

chủ nhiệm đề tài  

- Các đơn vị lưu ý hạn chế lỗi chính tả trong đề cương, đề tài. Ví dụ: đơn 

vị y tế tuyến huyện/thị xã/thành phố là “Trung tâm y tế”, không ghi “Bệnh 

viện”. 

- Về kinh phí nghiên cứu năm 2018: 

+ Các đề cương được đạt loại khá trở lên được HĐKHKT ngành hỗ trợ 

kinh phí nghiên cứu cấp ngành. Các đơn vị có thể hỗ trợ thêm tùy theo Quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị 



+ Đối với các đề cương xếp loại trung bình: đơn vị xem xét hỗ trợ kinh 

phí nghiên cứu tại đơn vị. 

- Hội nghị khoa học ngành Y tế lần VII dự kiến tổ chức vào dịp 2/9 và sẽ 

có thông báo đến các đơn vị để đăng ký tham gia. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ SYT, các phòng SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-03-06T07:35:57+0000
	Sở Y tế




