UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ
Số: 932/SYT- NVY
V/v đề xuất, đăng ký thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng
KH&CN cấp tỉnh năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các phòng chuyên môn Sở Y tế.
Căn cứ Công văn số 283/SKHCN-KH ngày 14/3/2022 của Sở Khoa học và
Công nghệ Hà Tĩnh về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp
tỉnh năm 2023 (Văn bản gửi kèm trên Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử); Sở Y
tế đề nghị các đơn vị thực hiện:
1. Căn cứ định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2023 tại Công văn số
283/SKHCN-KH ngày 14/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh; định
hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của ngành Y tế tại Kế hoạch
số 757/KH-SYT ngày 13/5/2014 của Sở Y tế Hà Tĩnh và tình hình thực tế của đơn
vị đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
cấp tỉnh năm 2023 để Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ngành xét trình Hội đồng
Khoa học và Công nghệ tỉnh phê duyệt.
Hồ sơ đề xuất, đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công
nghệ cấp tỉnh năm 2023 gồm:
+ Công văn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN của đơn vị;
+ Phiếu đề xuất, đăng ký theo mẫu đính kèm Công văn này.
2. Thời hạn cuối cùng và địa chỉ nhận hồ sơ: Ngày 15/4/2022.
Các đơn vị nộp bản giấy về Phòng Nghiệp vụ Y, đồng thời gửi văn bản qua
Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử của Sở Y tế.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ ThS. Nguyễn
Việt Thắng, điện thoại 0912 487670 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó GĐ Sở)
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Chánh Thành

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh
bắt đầu thực hiện năm 2023
(Trình bày 2-3 trang A4, dòng đơn)
1. Tên đề tài, dự án: (ngắn gọn, rõ)
2. Đơn vị/cá nhân đề xuất: (Ghi rõ tên cơ quan đơn vị/ tên cá nhân; địa chỉ, số
điện thoại)
3. Giải trình về tính cấp thiết: (tầm quan trọng, cấp bách hoặc tác động lớn, ảnh
hưởng lâu dài đến đời sống kinh tế- xã hội của tỉnh)
4. Mục tiêu đề tài, dự án:
5. Nội dung chủ yếu:
7. Dự kiến sản phẩm (hoặc kết quả cần đạt được):
8. Khả năng và địa chỉ áp dụng:
9. Thời gian thực hiện:
10. Nhu cầu kinh phí: (dự kiến nhu cầu kinh phí để thực hiện đề tài, dự án):
11. Các yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, đơn vị đề xuất:
Đơn vị /cá nhân đề xuất đề tài, dự án
(họ, tên và chữ ký,
đóng dấu đối với đề xuất của đơn vị)

Cơ quan: ….
(ghi rõ tên sở/ngành, huyện/ thị/ đơn vị)
TỔNG HỢP DANH MỤC
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023
(Kèm theo công văn số ….. /ngày….tháng … năm, của …. V/v….)
TT

Tên nhiệm vụ đề xuất,
đăng ký thực hiện

Tổ chức/cá nhân
đề xuất

Mục tiêu, nội
dung chủ yếu

Thời gian bắt
đầu thực hiện

1
2
3
…

Thủ trưởng cơ quan
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

