Theo Thông bao s 20/TB-UBND ngày 05/4/2022 ca UBND thanh phô a Nng, S Y
t t Mc im 100,5 (trên thang im 100, phân iêm thng la 10) và xp v trí th 3 (trên
tng s 39 c quan, n v trc thuc UBND thành ph à Nng thc hin ánh giá hot ng sáng
kin nm 2021), thuc nhóm Xut sc theo B ch s sáng kin.

Cn c Quyt nh s 4887/Q-UBND ngày 01/9/2017 ca Ch tch UBND thành ph v vic ban hành Quy nh
theo dõi, ánh giá, xp hng kt qu hot ng sáng kin i vi các c quan, n v thuc UBND thành ph; Quyt nh s
4465/Q-UBND ngày 20/11/2020 ca Ch tch UBND thành ph v vic ban hành B ch s theo dõi, ánh
giá, xp hng kt qu hot ng sáng kin; S Y t ã tin hành t ánh giá kt qu hot ng sáng kin nm 2021 theo B
ch s sáng kin.
Theo o, trong nm 2021 S Y t có 45 gii pháp c công nhn sáng kin trong toàn ngành (S Y t ban hành
Quyt nh), ngoài ra còn nhiu gii pháp c thc hin và công nhn là sáng kin ti các n v trc thuc S. c biêt,
trong sô o co 03 sang kiên gi hô s tham d va a c xet duyêt, công nhân la sang kiên co tac dung,
anh hng ôi vi thanh phô a Nng (01 tai BV Tâm thân, 01 tai BV Phuc hôi chc nng, 01 tai Trung tâm
Câp cu).
Môt cach tông thê, hot ng ca Hi ng sáng kin S Y t và các hot ng vê sang kiên c trin khai ng b, úng
quy nh theo Quy ch v hot ng sáng kin c S Y t ban hành ti Quyt nh s 246/Q-SYT ngày 14/5/2016.
Kê t nm 2020, viêc ng ky, xet duyêt sang kiên a c S Y tê tô chc bng hinh thc trc tuyên thông qua
phân mêm Hê thông quan ly khoa hoc công nghê S Y tê https://quanlykhcn.sytdn.vn.
Hê thông quan ly khoa hoc công nghê ông thi cung la Kho d liêu, Th viên sô vê sang kiên. Vi 225
sang kiên hiên co trong Th viên sô (va d liêu nay ang tiêp tuc c truy hôi, câp nhât cac nm vê trc) la
nguôn t liêu tham khao gia tri, chia se cac y tng, giai phap hay trong toan nganh. Bên canh o Th
viên vn ban khoa hoc công nghê c thiêt lâp trên hê thông con la kênh phô biên tuyên truyên hu ich
cac thông tin, vn ban liên quan ên hoat ông sang kiên.
Vê mt kinh phi: cùng vi các hot ng c trin khai, kinh phí b trí cho hot ng sáng kin tai cac n vi trc

thuôc S ngày càng c quan tâm ã to iu kin khích l toàn th cán b, công chc, viên chc, ngi lao ng hng
hái tham gia, y mnh phong trào thi ua, lao ng sáng to trong toàn ngành. Hiên nay theo c thu tng n
vi trc thuôc a bô tri kinh phi cho viêc nghiên cu, tao ra va ap dung sang kiên. Ch khen thng, h tr
khuyn khích vi cac mc c th t 500.000 ông ên 3.000.000 ông theo tng n v trc thuc. Môt sô n vi iên
hinh nh: Bênh viên Tâm thân: 3 triêu ông/sang kiên; Bênh viên Ung bu: 1,5 triêu ông /sang kiên;
Bênh viên Ph sn - Nhi: 500.000 ng/sáng kin; Bênh viên Phuc hôi: 1 triu; TTYT Hòa Vang: 2 triu
ng/sáng kin; Trung tâm Kim nghim: 1,5 triu ng/sáng kin; Trung tâm Kim soát bnh tt: 1 triu ng/sáng
kin.
Vi nhng kt qu at c, sau khi S Khoa hc và Công ngh thành ph thm nh, S Y t t Mc im 100,5 (trên
thang im 100, phân iêm thng la 10) và xp v trí th 3 (trên tng s 39 c quan, n v trc thuc UBND thành
ph à Nng thc hin ánh giá hot ng sáng kin nm 2021), thuc nhóm Xut sc theo B ch s sáng kin.
Bng xp hng kt qu ánh giá: xem Thông bao s 20/TB-UBND ngày 05/4/2022 ca UBND thanh phô a
Nng: /documents/350404/0/TB+20.pdf/fc2ffbe3-cb2f-424a-b945-e42b353c59bb
Kt qu t c ã th hin s quan tâm, ng h và ch o quyt lit ca Lãnh o ngành Y tê thanh phô i vi hot ng sáng
kin. Trong thi gian ti S Y t tip tc trng tâm trong công tác ào to, tp hun sáng kin; ban hanh Ky yên
sang kiên; tô chc Hôi nghi phát ng phong trào thi ua, lao ng sáng to trong toan nganh. Tng s lng và
cht lng các gii pháp qua tng nm. Hng n có nhiu sáng kin c công nhn các cp cao (các gii thng do
thành ph, Trung ng t chc).
Danh mc và thông tin v các sáng kin S Y t: có th tham kho ti Th viên sô sang kiên - H thng qun
lý khoa hc và công ngh S Y t thành ph à Nng qua ng dn https://quanlykhcn.sytdn.vn (Chn Tra cu
kho d liu à Chn Th viên sô sang kiên).

