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Họp xét chọn Đề cương nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2020 
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GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Trân trọng kính mời: Đồng chí là Thành viên Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành 

Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đúng: 8 giờ 00 ngày 03/03/2020 (Thứ Ba) 

Đến tại: Phòng họp Sở Y tế (28 Lê Lợi, TP Huế) 

Để: Họp xét chọn Đề cương nghiên cứu khoa học ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020 

Đề nghị các đồng chí: 

- Hoàn thành kết quả đánh giá Đề cương và gởi về Tổ thư ký Hội đồng Khoa học 

kỹ thuật của ngành trước ngày 27/02/2020. 

- Nội dung đánh giá điền vào Phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học-Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Hướng dẫn số 124/HD-SYT ngày 14/1/2016 của Sở Y tế Thừa 

Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và 

sáng kiến ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Lưu ý: Các thành viên Hội đồng Khoa học kỹ thuật gởi Phiếu đánh giá đề cương 

nghiên cứu khoa học về Tổ thư ký dưới 2 hình thức như sau: 

+ Nhập điểm trực tiếp vào phần mềm trực tuyến SSO mục QUẢN LÝ ĐỀ TÀI – 

SỞ Y TẾ 

+ Xuất file Phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học ngay trên phần mềm, 

in, phản biện ký và gởi về Tổ thư ký. 

Đề nghị các đồng chí thực hiện đánh giá đề cương đúng thời gian quy định và dự 

họp đầy đủ./. 

   Nơi nhận: 

- Thành phần theo QĐ 25/QĐ-SYT; 

- Lưu VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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