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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 4508/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 

để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định 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 Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Xét kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xây dựng đề 

xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch từ 

năm 2018 lĩnh vực Nghiên cứu Dược, Dược liệu được thành lập theo Quyết định số 

2952/QĐ-BYT ngày 16/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và lĩnh vực nghiên cứu cơ 

bản được thành lập theo Quyết định số 2548/QĐ-BYT ngày 19/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng 03 (Ba) đề tài khoa học và công nghệ 

cấp Bộ Y tế lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và lĩnh vực Dược, Dược liệu để tuyển chọn 

thực hiện trong kế hoạch năm 2018 tại phụ lục đính kèm theo Quyết định này. 

  Điều 2. Giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học 

và công nghệ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để tuyển chọn tổ chức, cá 

nhân chủ trì thực hiện. Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Cục 

trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Lưu: VT, K2ĐT(2b). 
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