
Số 

phiếu 

công

nhận

Kết luận

I

1

Nghiên cứu Mô hình bệnh tật

ở bệnh nhân trên và dưới 60

tuổi tại phòng khám và quản lý

sức khỏe cán bộ tỉnh Bình

Phước

1) Đỗ Thị Nguyên - Phó trưởng ban

chuyên trách Ban BVCSSKCB;

2) Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế.

8 Đạt

Giải pháp đã được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại Quyết định số

1813/QĐ-HĐSKBP ngày 19/8/2015; đã được Bệnh viện Thống Nhất (thuộc

Bộ Y tế) xác nhận hiệu quả áp dụng tại Công văn số 304/BVTN ngày

18/5/2020. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, sáng kiến

này cơ bản đủ điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên toàn quốc.

2

Tổ chức lớp đào tạo cập nhật

kiến thức tại chỗ cho các bác

sỹ trong hệ thống Bảo vệ sức

khỏe và các bác sĩ trong hệ

thống ngành y tế trên toàn tỉnh

về bệnh tim mạch, tiểu đường,

nội tiết và các bệnh lý cơ

xương khớp thường gặp của

người lớn tuổi

1) Đỗ Thị Nguyên - Phó trưởng ban 

chuyên trách;

2) Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban;

3) Từ Phương Nam - Nguyên Phó Giám 

đốc Sở Y tế;

4) Nguyễn Thị Thanh Thảo - Kế toán;

5) Phan Thị Kim Hà - Bác sĩ.

6 Đạt

Giải pháp đã được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại Quyết định số

1813/QĐ-HĐSKBP ngày 19/8/2015; đã được Bệnh viện Thống Nhất (thuộc

Bộ Y tế) xác nhận hiệu quả áp dụng tại Công văn số 304/BVTN ngày

18/5/2020. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, sáng kiến

này cơ bản đủ điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng

trên toàn quốc.

Tuy nhiên, qua xem xét Báo cáo giải trình nội dung công việc tham gia tạo

ra sáng kiến cho thấy, 02 đồng tác giả đầu tiên có đóng góp về những nội

dung có tính sáng tạo, 03 đồng tác giả còn lại chủ yếu tham gia công tác xây

dựng kế hoạch, hỗ trợ triển khai thực hiện. Do đó đề nghị Ban Bảo vệ Chăm

sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh xác định lại số lượng, vai trò các đồng tác giả cho

phù hợp với quy định tại Điều 4 Quyết định số .

Số thành viên dự họp 8

BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ TỈNH

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ BỎ PHIẾU XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KKIẾN TRÊN TOÀN QUỐC

(ĐỢT 3 NĂM 2020)

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 10/6/2020)

STT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ, ĐỒNG TÁC GIẢ

KẾT QUẢ

CHI CHÚ
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