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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ
ngành Y tế tỉnh Hoà Bình
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 34/QĐUBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội
dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐUBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-SYT ngày 25/10/2017 của Giám đốc Sở Y
tế tỉnh Hòa Bình về việc kiện toàn Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật
Ngành Y tế Hòa Bình;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ
ngành Y tế tỉnh Hòa Bình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Công nghệ ngành Y tế
tỉnh Hoà Bình (gọi tắt là Hội đồng) gồm các Ông (Bà) có tên sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế;
2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Nguyễn An Trường, Phó Giám đốc Sở Y tế.
3. Thư ký Hội đồng:
Bà Đinh Thị Huyền Ngọc, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
4. Các ủy viên:
- Bà Lê Thị Thanh Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
- Bà Đặng Trần Huyền Thương, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
- Ông Nguyễn Quang Tự, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
- Ông Bùi Văn Kết, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế;
- Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế;
- Bà Bùi Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Hà Thanh, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y
tế;
- Ông Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Ông Nguyễn Anh Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Hoà Bình;
- Ông Kiều Đình Vì, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ;
- Bà Bùi Đinh Thị Dinh, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP;
- Ông Sầm Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh;
- Ông Phạm Kỳ Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc Sở về các vấn đề:
- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách của nhà
nước về khoa học kỹ thuật và công nghệ được cụ thể hoá vào điều kiện của
Ngành;
- Phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ của Ngành;
Nhiệm vụ, nội dung chủ yếu của kế hoạch khoa học kỹ thuật và công nghệ 5
năm và hàng năm của Ngành, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ và áp dụng
các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn;
- Phương hướng và biện pháp đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán
bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của Ngành;
- Xác minh, đánh giá và kiến nghị khen thưởng các nhiệm vụ nghiên cứu
khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ có giá trị và những kỹ thuật tiến bộ
được áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp lực lượng khoa học kỹ thuật và công nghệ của đơn vị trực
thuộc Ngành và giữa các đơn vị trực thuộc Ngành với các cơ quan, đơn vị khác
trong tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội, khoa học kỹ
thuật và công nghệ của Ngành và của tỉnh;
- Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế là đầu mối giúp việc Hội đồng. Quy chế tổ
chức và hoạt động của Hội đồng do Giám đốc Sở Y tế ban hành.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế cho
Quyết định số 915/QĐ-SYT ngày 06/4/2021 của Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình.
Điều 4: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các
phòng của Sở, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành và các Ông (Bà) có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ Sở, các PGĐ Sở Y tế;
- Website của Sở:
- Lưu: VT, NVY.
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