
  

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ  
 

Số: 201 /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề cương nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của  Sở Y tế; 

Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ và một số nguyên tắc hoạt động của 

Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế được ban 

hành theo Quyết định số 1413/QĐ-SYT ngày 30/11/2020 của Giám đốc Sở Y tế; 

Xét theo kết quả nghiệm thu các đề cương nghiên cứu khoa học đăng ký 

cấp ngành năm 2021 tại cuộc họp vào ngày 03/3/2021 của Hội đồng Khoa học 

kỹ thuật ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Nay phê duyệt 117 đề cương nghiên cứu khoa học cấp ngành của 

năm 2021, theo danh sách đính kèm; 

Điều 2. Các tác giả thực hiện nghiên cứu theo đúng tên đề cương, nội dung 

đề cương và thời gian nghiên cứu đã được phê duyệt. Quyết định này có hiệu lực 

kể từ ngày ký; 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng và Phó các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và người thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học theo danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các phòng chức năng SYT ; 

- Lưu VT, KH-TC, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc 
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