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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế. 
               

Ngày 12/3/2019, 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 

2019. Kết quả như sau: 

1. Xét duyệt Đề cương NCKH cấp ngành năm 2019 

- Hội đồng xét duyệt 158 đề cương:  

Kết quả: 

+ Đề cương  đạt Xuất sắc: 01 

+ Đề cương đạt loại Tốt: 22 

+ Số đề cương này đạt loại Khá: 107  

+ Số đề cương đạt Trung bình: 28 

+ Số đề cương không đạt: 0  

Trong đó:  

Đề cương nghiên cứu 02 năm 2019-2020 đạt loại khá trở lên: 07  

( Danh sách cụ thể đính kèm) 

2. Một số hoạt động khoa học, kỹ thuật cần lưu ý: 

- Trong năm, mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm từ 2 đề tài, sáng 

kiến cùng cấp trở lên (Theo Hướng dẫn số 124 /HD-SYT ngày 14/01/2016).  

- Khi nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý đề tài, các đơn vị lưu ý tính 

chính xác và chịu trách nhiệm các sai sót xảy ra (sự không trùng nhau giữa nội 

dung cuốn đề tài/đề cương và nội dung nhập vào phần mềm). Mọi sự điều chỉnh, 

bổ sung so với Quyết định phê duyệt đề cương, phải có tờ trình của Hội đồng 

KHKT đơn vị gởi Hội đồng KHKT ngành (nhóm nghiên cứu...)  

- Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu điều chỉnh lại đề cương, hoàn 

chỉnh theo ý kiến phản biện đính kèm thông báo này. 

- Các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động NCKH, nâng cao chất lượng đề 

cương, đề tài NCKH tại đơn vị. 

- Về kinh phí: đề cương xếp loại Tốt và Khá sẽ được Sở Y tế hỗ trợ một 

phần kinh phí. Các đơn vị có thể hỗ trợ thêm tùy theo Quy chế chi tiêu của đơn 

vị. Các đề cương xếp loại Trung bình các đơn vị tự hỗ trợ kinh phí.  



- Các đề tài cấp ngành đã được nghiệm thu từ năm 2016 đến nay, đề nghị 

các đơn vị cập nhật đầy đủ vào phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống 

SSO để Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành xây dựng Kho lưu trữ các đề tài 

NCKH ngành (Chi tiết có tài liệu hướng dẫn đính kèm). 

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Quản lý đề tài ngành Y tế để thuận lợi 

trong xét duyệt, tra cứu, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và 

nâng cao tính ứng dụng NCKH vào hoạt động thực tiễn tại các đơn vị.  

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc 

ngành y tế nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ SYT, các phòng SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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