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Số: 1929/QĐ-SYT

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đối với đề tài khoa học, sáng kiến,
giải pháp công tác năm 2020
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh
Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế;
Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-SYT ngày 10/4/2019 của Giám đốc Sở Y tế
về việc ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến và hoạt động của Hội đồng
sáng kiến Sở Y tế Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-SYT, ngày 11/10/2019 của Giám đốc Sở Y
tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học, sáng kiến
cấp cơ sở;
Căn cứ Kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa
học, sáng kiến cấp cơ sở ngày 23/11/2020;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 99 sáng kiến, đề tài, giải pháp công tác đạt cấp cơ sở
năm 2020 của công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc
và các đơn vị thuộc quản lý chuyên môn của Sở Y tế Hà Tĩnh (Danh sách kèm
theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, làm cơ sở cho việc xét danh
hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định hiện hành.
Các đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng các sáng kiến, đề tài khoa
học, giải pháp công tác được công nhận của các cá nhân trong đơn vị.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ
trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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