Thc hin K hoch, nhim v nghiên cu khoa hc nm 2021; S Y t thông báo vic gi H s xét nghim
thu tài cp c s nm 2021 nh sau:
1. Thi hn gi h s: do anh hng cua tinh hinh dich bênh COVID-19, S Y tê gia han thi gian gi hô s
nghiêm thu ê tai ên ngày 26/10/2021 (thi gian theo kê hoach âu nm la cuôi thang 9).
- Sau ngay 26/10/2021 S Y t tiên hanh cht danh sách và t chc Hi ng nghim thu. Nhng hô s gi sau
ngày 26/10/2021 se c S Y tê chuyn xet nghiêm thu vào u nm 2022.
2. Cac ê tai tham gia xet nghiêm thu nm 2021:
- Cac ê tai a c S Y tê xet duyêt ê cng vi kêt qua: (i) thông qua không cân gi lai nôi dung chinh sa;
(ii) thông qua va yêu câu gi lai nôi dung chinh sa ê theo doi; (iii) co thê chinh sa gi Hôi ông S thâm
inh lai (danh sach a c S Y tê thông bao tai Công vn sô 2331/SYT-NVY ngay 01/6/2021).
- ôi vi ê tai thuôc nhom (ii) va (iii): Cac ê tai không gi lai ban ê cng chinh sa kem bao cao giai trinh
nôi dung chinh sa xem nh t y bo, không tiêp tuc tham gia xet nghiêm thu câp c s. Cac n vi chi gi
xet nghiêm thu cac ê tai a tiêp thu y kiên gop y cua Hôi ông S, a tiên hanh chinh sa va gi kêt qua
chinh sa vê S Y tê. S Y tê tao iêu kiên ê cac ê tai tham gia xet nghiêm thu, tuy nhiên cac tac gia
cân lu y ên viêc thc hiên cac nôi dung chinh sa theo hng gop y cua Hôi ông S. ây c xem la iêu kiên
ê Hôi ông S anh gia chât lng ê tai, ông y thông qua, nghiêm thu ôi vi ban toan vn ê tai.
3. Thành phn h s: m bo y các thành phn sau:
a) T trình ngh xét duyt;
b) Biên bn hop nghim thu tài ca n v;
c) Quyt nh công nhn tài ca n v (kèm danh sách các tài);
d) Bn toàn vn các tài nghiên cu khoa hc.
e) Bô sô liêu nghiên cu cua môi ê tai, gôm 02 file: (i) file nhâp sô liêu nghiên cu va (ii) file xuât kêt
qua phân tich sô liêu nghiên cu.
4. Cách thc gi H s:
- Nôi dung a, b, c cua thanh phân hô s: gi vn ban vê S Y tê qua ng vn th (hê thông quan ly va iêu
hanh vn ban thanh phô a Nng).
- Nôi dung d, e cua thanh phân hô s: gi trc tuyên qua Hê thông quan ly khoa hoc va công nghê S
Y tê bng cach tai file iên t lên Hê thông (không cân gi quyên in giây nh cac nm trc).
+ ôi vi ban toan vn ê tai: ê am bao hinh thc trinh bay, tranh cac lôi inh dang khi oc file, S Y tê quy
inh inh dang file tai lên la PDF (Hê thông không châp nhân nêu tai file word).
+ ôi vi bô sô liêu nghiên cu: nêu tac gia s dung cac phân phêm x ly sô liêu, ê nghi gi file xuât kêt
qua phân tich sô liêu theo inh dang file gôc kêt xuât t phân mêm a s dung (không sao chep sô liêu
vao file word ê gi). Hôi ông khoa hoc S se tiên hanh giam sat bô sô liêu qua cac file gôc nay.
5. Mt s lu ý các n v:
- Các thông tin vê tên tài, mã s tài, tên ngi thc hin ê nghi Hôi ông nghiên cu khoa hoc cac n vi ra
soat úng theo cng ã thông qua.

+ ôi vi cac ê tai co iêu chinh tên ê tai theo gop y cua Hôi ông S: cân ghi ro danh sach ê tai (lâp
thêm côt Ghi chu bang danh sach) gi S va gi thông tin iêu chinh, câp nhât tên ê tai a iêu chinh
trên Hê thông quan ly khoa hoc va công nghê.
+ Trong trng hp co iêu chinh tên ngi thc hiên: n vi phai gi Công vn bao cao S Y tê xem xet iêu
chinh, ông thi câp nhât thông tin ê nghi iêu chinh ngi thc hiên trên Hê thông quan ly khoa hoc va
công nghê.
- Bìa quyn tài toàn vn (và t ph bìa nu có) tuân thu theo mu do S Y tê ban hanh, ch ghi mã s tài,
không ghi tên n v và ngi thc hin, không t y chen hinh anh logo n vi.
- ôi vi bô sô liêu nghiên cu: Hôi ông nghiên cu khoa hoc cac n vi tâp hp, kiêm tra chât lng tât ca file
sô liêu cac ê tai trc khi gi S.
Trong quá trình thc hin nu gp khó khn, vng mc cac n vi liên h Bô phân Thng trc Hôi ông khoa
hoc va công nghê, phòng Nghip V Y - S Y t, in thoi 3821.468 (gp ThS.Trng) c hng dn./

