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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng và đơn vị thường trực  

Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ngành Y tế năm 2021 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

  

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 

của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 13/2012/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công 

nghệ. 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND 

tỉnh Quy định về hoạt động Sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu;Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Lai Châu ban 

hành theo quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lai Châu; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng và đơn vị thường trực Hội đồng nghiên cứu 

khoa học ngành Y tế Lai Châu năm 2021, gồm các thành viên có tên sau: (Có 

danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng thẩm định, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng 

kiến cấp cơ sở ngành Y tế Lai Châu năm 2021 có nhiệm vụ như sau: 

- Đánh giá một cách trung thực, khách quan, công bằng và chịu trách 

nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình cũng như trách nhiệm tập thể về kết 

luận chung của Hội đồng.  



- Trước khi đánh giá, Hội đồng thảo luận chung để thống nhất quan điểm, 

phương thức đánh giá đối với từng tiêu chí. Các thành viên Hội đồng đánh giá 

độc lập theo các nhóm tiêu chí quy định trong mẫu phiếu. 

- Các thành viên Hội đồng và đơn vị thường trực Hội đồng có trách nhiệm 

giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, thẩm định, nghiệm 

thu các đề tài sáng kiến nghiên cứu khoa học cho đến khi có văn bản công khai 

kết quả.  

- Hội đồng công bố công khai kết quả đánh giá thông qua Biên bản làm 

việc của Hội đồng và ban hành Quyết định công nhận các đề tài, sáng kiến đạt 

yêu cầu trong vòng 10 ngày làm việc kể từ sau khi kết thúc thời gian tổ chức 

đánh giá. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên và đơn vị thường trực Hội đồng do 

Chủ tịch Hội đồng phân công.  

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Chánh Văn phòng, Trưởng 

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

Bệnh viện Phổi; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
  Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 3;    

- Các đơn vị trong ngành; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.          

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Bùi Tiến Thanh 
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