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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế 

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế Thừa Thiên Huế;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 

gồm các ông (bà) có tên sau: 
 

1. Ông Nguyễn Nam Hùng :Giám đốc Sở Y tế : Chủ tịch 

2. Ông Hoàng Hữu Nam :Phó Giám đốc Sở Y tế : PCT trường trực 

3. Ông Dương Quang Minh :Phó Giám đốc Sở Y tế : Phó chủ tịch 

4. Ông Lê Viết Bắc :Phó Giám đốc Sở Y tế : Phó chủ tịch 

   

5. Ông Nguyễn Mậu Duyên :Trưởng phòng Nghiệp vụ Y : UV Thường trực 

6. Bà Lê Thị Ngọc Lan :Trưởng phòng Kế hoạch-Tài Chính : Ủy viên 

7. Ông Nguyễn Đắc Ngọc :Trưởng phòng Tổ chức cán bộ : Uỷ viên 

8. Ông Võ Đức Bảo :Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược : Uỷ viên 

9. Ông Trần Đình Oanh :Chánh Thanh tra Sở Y tế : Ủy viên 

10. Bà Võ Đăng Huỳnh Anh :Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y : Uỷ viên 

11. Ông Lê Thanh Hải :Phó trưởng phòng Bảo hiểm Y tế : Uỷ viên 

12. Ông Nguyễn Quang Hiền :Giám đốc BV Phục hồi chức năng : Uỷ viên 

13. Ông Nguyễn Văn Vỹ :Giám đốc TTYT Hương Thuỷ : Uỷ viên 

14. Ông Đặng Văn Khánh :Giám đốc TT KN Thuốc-MP-TP : Uỷ viên 

15. Ông Trần Văn Dũng :Phó Giám đốc Bệnh viện RHM Huế : Uỷ viên 

16. Ông Hầu Văn Nam :Trung tâm Kiểm soát bệnh tật : Uỷ viên 

17. Ông Tôn Thất Chiểu :Chi cục trưởng Chi cục DSKHHGĐ : Uỷ viên 

18 Ông Nguyễn Thế Hùng :Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt : Uỷ viên 

19. Ông Phan Lê Minh Tuấn :Giám đốc BV ĐK Bình Điền : Ủy viên 

20.Ông Nguyễn Khoa Nguyên :Phó Giám đốc TT Kiểm soát bệnh tật : Ủy viên 

21. Ông Võ Đại Tự Nhiên :Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi : Uỷ viên 

22. Ông Nguyễn Đình Sơn :Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật : Uỷ viên 

23. Ông Trương Như Sơn :Giám đốc TTYT Phú Vang : Ủy viên 

24. Ông Lê Đình Thao :Giám đốc TTYT Hương Trà : Ủy viên 

25. Ông Trần Đức Sáo :Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền : Uỷ viên 



Điều 2. Hội đồng Khoa học Kỹ thuật được tổ chức hoạt động theo "Quy định  

chức năng, nhiệm vụ và một số nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật 

ngành Y tế" được ban hành kèm theo quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Y tế và các ông 

(bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các quyết định trước 

đây trái với quyết định này đều không có giá trị./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, NVY, TCCB  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUY ĐỊNH 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 

 CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT NGÀNH Y TẾ 
( Ban hành kèm theo Quyết định số 714/QĐ-SYT ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Sở Y tế) 

 

I. Hệ thống tổ chức và chức năng, nhiệm vụ: 

1. Hội đồng Khoa học kỹ thuật của ngành y tế: 

1.1. Thành phần: gồm 25 thành viên 

 
1. Ông Nguyễn Nam Hùng :Giám đốc Sở Y tế : Chủ tịch 

2. Ông Hoàng Hữu Nam :Phó Giám đốc Sở Y tế : PCT trường trực 

3. Ông Dương Quang Minh :Phó Giám đốc Sở Y tế : Phó chủ tịch 

4. Ông Lê Viết Bắc :Phó Giám đốc Sở Y tế : Phó chủ tịch 

   

5. Ông Nguyễn Mậu Duyên :Trưởng phòng Nghiệp vụ Y : UV Thường trực 

6. Bà Lê Thị Ngọc Lan :Trưởng phòng Kế hoạch-Tài Chính : Ủy viên 

7. Ông Nguyễn Đắc Ngọc :Trưởng phòng Tổ chức cán bộ : Uỷ viên 

8. Ông Võ Đức Bảo :Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược : Uỷ viên 

9. Ông Trần Đình Oanh :Chánh Thanh tra Sở Y tế : Ủy viên 

10. Bà Võ Đăng Huỳnh Anh :Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y : Uỷ viên 

11. Ông Lê Thanh Hải :Phó trưởng phòng Bảo hiểm Y tế : Uỷ viên 

12. Ông Nguyễn Quang Hiền :Giám đốc BV Phục hồi chức năng : Uỷ viên 

13. Ông Nguyễn Văn Vỹ :Giám đốc TTYT Hương Thuỷ : Uỷ viên 

14. Ông Đặng Văn Khánh :Giám đốc TT KN Thuốc-MP-TP : Uỷ viên 

15. Ông Trần Văn Dũng :Phó Giám đốc Bệnh viện RHM Huế : Uỷ viên 

16. Ông Hầu Văn Nam :Trung tâm Kiểm soát bệnh tật : Uỷ viên 

17. Ông Tôn Thất Chiểu :Chi cục trưởng Chi cục DSKHHGĐ : Uỷ viên 

18 Ông Nguyễn Thế Hùng :Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt : Uỷ viên 

19. Ông Phan Lê Minh Tuấn :Giám đốc BV ĐK Bình Điền : Ủy viên 

20.Ông Nguyễn Khoa Nguyên :Phó Giám đốc TT Kiểm soát bệnh tật : Ủy viên 

21. Ông Võ Đại Tự Nhiên :Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi : Uỷ viên 

22. Ông Nguyễn Đình Sơn :Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật : Uỷ viên 

23. Ông Trương Như Sơn :Giám đốc TTYT Phú Vang : Ủy viên 

24. Ông Lê Đình Thao :Giám đốc TTYT Hương Trà : Ủy viên 

25. Ông Trần Đức Sáo :Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền : Uỷ viên 

 

1.2. Chức năng, nhiệm vụ: 

- Hội đồng Khoa học kỹ thuật tư vấn về khoa học kỹ thuật của giám đốc Sở Y tế 

có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ngành y tế. 

- Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch khoa học kỹ thuật của ngành và báo 

cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học kỹ thuật của ngành. 

- Xét duyệt, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, thí nghiệm sáng kiến cải tiến 

kỹ thuật và đề nghị khen thưởng (khi đánh giá của cơ sở hoặc của Hội nghị chuyên đề 

cần mời thêm đại biểu Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Ban Thi đua). 



- Trực tiếp chỉ đạo giám sát việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ở tuyến 

dưới. 

- Đình chỉ các đề tài khoa học kỹ thuật khi có sai phạm nghiêm trọng trong ứng 

dụng. 

- Tiếp thu các thông tin khoa học kỹ thuật, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phổ 

biến cho các đơn vị cơ sở. 

- Giám định các khuyến nghị của nhân dân với ngành y tế về các vấn đề có liên 

quan đến khoa học kỹ thuật. 

- Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học kỹ thuật là 3 năm 

2. Ban Thường trực của Hội đồng khoa học kỹ thuật: 

2.1. Thành phần: gồm 12 thành viên 

1. Ông Nguyễn Nam Hùng :Giám đốc Sở Y tế 

2. Ông Hoàng Hữu Nam :Phó Giám đốc Sở Y tế 

3. Ông Dương Quang Minh :Phó Giám đốc Sở Y tế 

4. Ông Lê Viết Bắc :Phó Giám đốc Sở Y tế 

5 Ông Nguyễn Mậu Duyên :Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

6. Ông Nguyễn Đình Sơn :Giám đốc TT Kiểm soát bệnh tật 

7. Ông Nguyễn Đắc Ngọc :Trưởng Phòng Tô chức Cán bộ 

8. Bà Lê Thị Ngọc Lan :Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính 

9. Ông Võ Đức Bảo :Trưởng phòng Quản lý Dược 

10. Ông Trần Đình Oanh :Chánh Thanh tra Sở Y tế 

11. Ông Lê Thanh Hải :Phó trưởng phòng Bảo hiểm y tế 

12. Bà Võ Đăng Huỳnh Anh :Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

13. Ông Đặng văn Khánh :Giám đốc TT KN Thuốc- MP-TP 

2.2. Chức năng nhiệm vụ: 

- Định hướng nhiệm vụ kế hoạch khoa học kỹ thuật của ngành và báo cáo tình 

hình thực hiện kế hoạch khoa học kỹ thuật của ngành. 

- Trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Hội đồng đề ra. 

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các Hội nghị Khoa học kỹ thuật và các buổi họp 

của Hội đồng. 

3. Tổ thư ký của Hội đồng Khoa học kỹ thuật: 

3.1. Thành phần: gồm có 6 thành viên 

1. Bà Võ Đăng Huỳnh Anh :Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Tổ trưởng 

2. Ông Lê Thanh Hải :Phó Trưởng phòng Bảo hiểm y tế Thành viên 

3. Ông Phan Lê Minh Tuấn :Giám đốc BVĐK Bình Điền Thành viên 

4. Ông Nguyễn Thanh Sơn :Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y Thành viên 

5. Ông Nguyễn Đào :CV phòng Kế hoạch-Tài Chính Thành viên 

6. Ông Võ Thanh Minh :CV phòng Kế hoạch-Tài chính Thành viên 

3.2. Chức năng nhiệm vụ: 

- Hướng dẫn các thủ tục đăng ký đề tài, tổng hợp và tóm tắt nội dung các đề tài 

đăng ký để gửi tới các thành viên của Hội đồng trước khi Hội đồng tổ chức họp xét 

duyệt 

- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học và các sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật theo từng giai đoạn triển khai để báo cáo với Hội đồng. 



- Tổng hợp kết quả, nghiệm thu, đánh giá và khen thưởng của các đề tài nghiên 

cứu khoa học và các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 

 

 

II. Một số nguyên tắc hoạt động của Hội đồng KHKT ngành: 

- Mọi đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật phải được đăng ký 

với Hội đồng khoa học Kỹ thuật của ngành theo đúng qui định của Sở Khoa học Công 

nghệ ngay từ đầu năm. 

- Căn cứ vào từng nội dung của đề tài, Hội đồng sẽ xét duyệt và phân loại cụ thể 

từng đề tài. Sự xét duyệt thông qua việc thảo luận và sự nhất trí theo đa số. 

- Khi xét duyệt: 

+ Hội đồng sẽ mời chủ đề tài và các cán bộ có liên quan tới đề tài để trình bày 

trước Hội đồng. 

+ Hội đồng sẽ mời các cán bộ chuyên ngành của từng lĩnh vực có liên quan tới đề 

tài để xét duyệt và đánh giá đề tài. 

+ Khi xét duyệt nếu các thành viên của Hội đồng vắng mặt có quyền gửi ý kiến 

đồng ý hay không đồng ý tới Hội đồng khi đã xem xét các bảng tóm tắt. 

III. Chế độ hoạt động: 

- Hàng năm tổ chức xét duyệt đề cương nghiên cứu và nghiệm thu đề tài nghiên 

cứu khoa học của ngành 

- Từ 1 đến 2 năm tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật 1 lần 

- Hàng quý Hội đồng họp 1 lần để kiểm điểm công việc và có thể có các buổi sinh 

hoạt đột xuất tuỳ theo nhu cầu của công việc. 

IV. Ngân sách hoạt động của công tác nghiên cứu Khoa học kỹ thuật: 

- Lấy từ nguồn ngân sách nghiên cứu Khoa học kỹ thuật của ngành. 

- Ngân sách hoạt động hàng năm sẽ được xây dựng ngay từ đầu năm dựa vào tổng 

ngân sách của các đề tài đã được xét duyệt. 

- Hội đồng sẽ cấp kinh phí cho các đề tài nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật theo từng tiến độ của đề tài, theo nguyên tắc nghiệm thu giai đoạn 

trước rồi cấp kinh phí cho giai đoạn sau./. 

           

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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