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

Sở Y tế đã có Quyết định số 1276/QĐ-SYT ngày 11 tháng 12 năm 2019 về 

việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành năm 

2019  

Để thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

thông báo đến các chủ nhiệm đề tài tiến hành các thủ tục sau: 

1/ Hoàn tất các thủ tục hợp đồng và thanh lý theo mẫu tra cứu trên trang web 

của ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2/ Liên hệ với cán bộ phụ trách nghiên cứu khoa học tại đơn vị để nhập đề tài 

NCKH năm 2019 đã được Sở Y tế nghiệm thu tại Quyết định số 1276/QĐ-SYT 

ngày 11 tháng 12 năm 2019. 

Đề nghị cán bộ phụ trách NCKH tại mỗi đơn vị làm đầu mối và chịu trách 

nhiệm về việc nhập đề tài NCKH đã được nghiệm thu theo tinh thần Thông báo số 

3288/TB-SYT ngày 18/3/2019 của Sở Y tế về việc Thông báo Kết quả nghiệm thu 

đề tài NCKH cấp ngành năm 2019.  

 Sở Y tế chỉ thanh lý các đề tài NCKH năm 2019 đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Đã được Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành nghiệm thu đạt yêu cầu. 

- Đã điều chỉnh theo ý kiến phản biện của Hội đồng Khoa học ngành và nhập 

đề tài vào phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống SSO. 

-Thủ tục thanh lý và hợp đồng NCKH năm 2019 có chữ ký của chủ nhiệm đề 

tài hoặc đại diện nhóm nghiên cứu (nếu chủ nhiệm đề tài ủy quyền). 

-Mỗi cá nhân chỉ được đứng tên thanh lý 1 đề tài trong năm. 

Đề nghị các đơn vị thông báo đến chủ nhiệm đề tài được biết và thực hiện. 

Thời hạn hoàn tất thủ tục thanh lý đề tài NCKH năm 2019: Hạn cuối ngày 

30/04/2020. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nhanh chóng triển khai và đảm bảo 

đúng thời gian qui định. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- BGĐ SYT, Ban thư ký HĐKH ngành; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế;                                              

- Lưu: VT, NVY. 
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