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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm học 2018 - 2019 và 

phương hướng hoạt động năm học 2019 -2020 

 

Năm học 2018-2019, dưới sự chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Nhà 

trường hoạt động KH&CN của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã có 

nhiều bước phát triển vượt bậc so với những năm trước đây. Toàn thể cán bộ viên 

chức, giảng viên đã cố gắng phát huy nội lực, không ngừng học tập nâng cao trình 

độ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy để góp phần đưa công tác nghiên 

cứu khoa học vào thực tiễn, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước xây 

dựng Nhà trường trở thành cơ sở đào tạo Điều dưỡng và cán bộ y tế có chất lượng 

cao, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng 

cao sức khỏe nhân dân.  

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của Nhà 

trường, trong năm học 2018-2019 Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học cùng các 

đơn vị chức năng, các khoa, bộ môn và tập thể cán bộ, giảng viên viên chức nhà 

trường đã khắc phục khó khăn, phát huy tối đa những kết quả và thành tích đã đạt 

được của những năm trước tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Kết quả đạt được cụ thể như sau: 

1. Kết quả hoạt động trong năm học 2018-2019 

1.1. Ban hành các văn bản quản lý hoạt động KH&CN 

Trong năm học 2018-2019 đã ban hành mới, sửa đổi và bổ sung các văn 

bản: 

- Quyết định quản lý hoạt động KH&CN của sinh viên 

- Quyết định sửa đổi một số điều của quy định quy đổi giờ chuẩn NCKH 

- Quyết định về việc thực hiện khoán chi đối với các nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở (là một nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ). 

1.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của giảng 

viên và người lao động 

Bảng 1. Đề tài, bài báo, giáo trình và giải thưởng năm học 2018-2019 

Loại hình Chỉ tiêu Số lượng đạt được 

Đề tài cơ sở  20 19 

Sáng kiến cơ sở  04 09 
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Loại hình Chỉ tiêu Số lượng đạt được 

Sáng kiến cấp tỉnh 01 03 

Bài báo quốc tế  01 03 

Bài báo, báo cáo hội nghị trong nước  40 206 

Sách in tại nhà xuất bản  03 10 

Hội nghị cấp trường 
10 

06 

Sinh hoạt khoa học tại các đơn vị  14 

So với kế hoạch đề ra 100% các chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đáng kể. Số bài 

báo vượt gấp 5 lần so với kế hoạch, số sách/giáo trình và sáng kiến cấp tỉnh đều 

vượt nhiều. Tỷ lệ bài báo trên giảng viên đã > 1 bài/giảng viên. 

Tuy nhiên, các nhiệm vụ KH&CN có khuynh hướng dàn trải trên nhiều đối 

tượng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, mang tính chất chung chung, chưa đi vào 

những vấn đề cụ thể. Nhiều đề tài nghiên cứu có sản phẩm KH&CN trùng lặp 

với các Trường đại học, Viện nghiên cứu khác. Do vậy các sản phẩm KH&CN 

được tạo ra chưa nhiều, chưa có sản phẩm tiêu biểu, chưa thể hiện rõ tính đặc 

thù của Nhà trường. Mặc dù có quy định về chuyên ngành của nhiệm vụ KHCN, 

tuy nhiên 1 số giảng viên vẫn theo đuổi hướng nghiên cứu cứu khác so với môn 

học do họ đảm nhiệm. Chưa thực hiện được các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp 

Nhà nước. 

1.3. Hoạt động sở hữu trí tuệ 

1.3.1. Tình hình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2018-2019 

a. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, 

người lao động Nhà trường liên quan đến các hoạt động sở hữu trí tuệ.  

Có 02 hình thức chủ yếu được triển khai thực hiện gồm: 

- Truyền thông qua việc cung cấp các tài liệu về sở hữu trí tuệ trên trang 

web của Nhà trường tại địa chỉ: http://ndun.edu.vn/phongquanlykhoahoc/ 

- Truyền thông qua các buổi sinh hoạt khoa học của các đơn vị. Trong năm 

học 2018-2019 hoạt động truyền thông về luật sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên 

quan đều được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt khoa học và sinh hoạt chuyên 

môn của các khoa.  

b. Nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách 

Nhà trường đã cử 02 cán bộ (01 cán bộ chuyên trách và đồng chí trưởng 

phòng) tham dự lớp tập huấn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Sở khoa học và 

công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức. 

c. Các kết quả đạt được 

http://ndun.edu.vn/phongquanlykhoahoc/


3 

Năm học 2018 -2019, Bộ phận chuyên trách của Nhà trường đã ghi nhận 

các tài sản trí tuệ. Cụ thể gồm: 19 đề tài cơ sở; 4 đề tài sinh viên; 1 đề tài cấp 

tỉnh; 9 sáng kiến cấp cơ sở; 3 sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh; 174 bài báo trong 

nước; 3 bài báo quốc tế; 2 kỷ yếu, tập san cấp trường.  

Năm 2019: 5 ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần; 11 sách giáo trình xuất 

bản tại Nhà trường; 49 chuyên đề tốt nghiệp; 19 khóa luận tốt nghiệp. 

Hoàn thiện các văn bản, quy trình, biểu mẫu về Quản lý hoạt động sở hữu 

trí tuệ. Đã phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để quản lý tài sản trí tuệ. 

Nhà trường chưa thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả cho các sản 

phẩm trí tuệ. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 9 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2005 thì Tổ chức, cá nhân có quyền áp dụng các biện pháp mà pháp luật cho 

phép để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và có trách nhiệm tôn trọng 

quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật này và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó theo Khoản 2, Điều 

49 của Luật Sở hữu trí tuệ Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục 

bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật 

này. Với các căn cứ ở trên có thể thấy hiện tại công tác quản lý hoạt động sở hữu 

trí tuệ của Nhà trường vẫn đang được thực hiện tốt.  

d. Một số điểm tồn tại 

Tuy nhiên ngoài những thành tích đạt được vẫn còn một số điểm còn tồn tại 

trong công tác sở hữu trí tuệ như: Bộ phận chuyên trách đã Tổ chức việc đăng 

ký và giám sát thực thi quyền SHTT nhưng vẫn còn những hạn chế về số lượng, 

chưa Tổ chức khai thác thương mại TSTT. 

1.3.2. Phương hướng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ năm học 2019-2020 

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện khung pháp lý về SHTT, xây dựng và ban 

hành các quy chế về sở hữu trí tuệ của Nhà trường (như quy chế thẩm định, giải 

quyết khiếu nại…); chú trọng việc đẩy mạnh hoạt động SHTT ở các đơn vị 

trong toàn Trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động về SHTT;  

- Tiếp tục bảo đảm chất lượng và tốc độ xử lý đơn đăng ký SHTT.  

- Tăng cường công tác nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền pháp 

luật và nghiệp vụ SHTT nhằm nâng cao hiểu biết của cá nhân, tập thể, đặc biệt 

là các cán bộ, giảng viên của Nhà trường;  

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức hữu quan (đặc biệt là các cơ 

quan thực thi quyền SHTT) triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh hệ thống 

thực thi, bảo vệ quyền SHTT;  

- Tiếp tục ghi nhận, khai báo các tài sản trí tuệ hàng năm 
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1.4. Hoạt động hợp tác KH&CN 

Hoạt động hợp tác trong nước: Năm học 2018 -2019 là năm có nhiều hoạt 

động hợp tác với các cá nhân, đơn vị ngoài trường. Các hoạt động hợp tác mới 

bao gồm tham gia hội đồng biên tập tạp chí Khoa học Điều dưỡng của Nhà 

trường, tham gia thẩm định các bản thảo bài báo, tham gia Hội đồng đạo đức 

trong nghiên cứu y sinh học của Nhà trường. Trong năm học 2018-2019 đã có 

14 bài báo, 11 đề cương được các cá nhân ngoài trường tham gia thẩm định. 

Ngoài ra có 10 đề tài, 64 bài báo và 02 hội thảo phối hợp với các cá nhân ngoài 

trường thực hiện.  

Năm học 2018 -2019, Nhà trường cũng đã hợp tác với bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên để xuất bản 01 số tạp chí Khoa học Điều dưỡng dành riêng 

cho hội nghị điều dưỡng của Bệnh viện. Phối hợp với Sở Y tế Nam Định xây 

dựng và hoàn chỉnh thuyết minh đề tài cấp tỉnh đang chờ hội đồng thẩm định tài 

chính. 

Hoạt động hợp tác quốc tế: trong khuôn khổ hợp tác cùng Trường Đại học 

Baylor – Hoa Kỳ, Nhà trường đã tổ chức được 01 hội thảo khoa học: “Hội thảo 

Cập nhật kiến thức kỹ năng chăm sóc người bệnh”. Nhà trường cũng đã phổi 

hợp cùng chương trình Học giả Fullbright tổ chức hội thảo “Cập nhật can thiệp 

điều dưỡng trên người bệnh tăng huyết áp". Ngoài ra hoạt động hợp tác trong 

đào tạo nhân lực có trình độ cao của Trường Đại học Baylor – Hoa Kỳ dành cho 

các học viên cao học điều dưỡng vẫn được tiếp tục triển khai. Các hoạt động 

hợp tác trong năm học 2018-2019 đã góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường, 

giúp tăng cường tiềm lực trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Nhà 

trường. Các sản phẩm và hoạt động hợp tác đã có những tác động tích cực đối 

với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên Nhà trường chưa 

có các hợp tác trên tầm vĩ mô với các đối tác để có thể thực hiện được các nhiệm 

vụ KH&CN cấp bộ, cấp quốc gia và các đề tài hợp tác với các đối tác quốc tế.  

1.5. Hoạt động tạp chí Khoa học Điều dưỡng 

Năm 2018, Tạp chí Khoa học điều dưỡng được xuất bản theo Giấy phép số 

17/GP-BTTTT ngày 12 tháng 01 năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông 

cấp. Qua hơn 1 năm hoạt động, xuất bản 7 số tạp chí với gần 100 công trình 

nghiên cứu về các lĩnh vực thực hành điều dưỡng, đào tạo điều dưỡng, quản lý 

điều dưỡng… được công bố  góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vai trò 

của ngành điều dưỡng trong hệ thống ngành y tế cũng như trong công tác chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó tạp chí đã góp phần xây dựng vị 

thế của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong “Bản đồ khoa học” của 

Ngành và khẳng định vị thế trường đại học đào tạo điều dưỡng đầu ngành của cả 

nước. Tuy nhiên, tạp chí in có những hạn chế nhất định so với tạp chí điện tử. 

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công bố rộng rãi các sản phẩm khoa học chuyên 

ngành Điều dưỡng, giúp cán bộ y tế điều dưỡng cả nước tiếp cận các thông tin 

dễ dàng. Trường đại học Điều dưỡng Nam Định đã xây dựng Đề án và lập hồ sơ 

đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các cơ quan chỉ đạo, quản lý 

báo chí trung ương cho phép Tạp chí Khoa học Điều dưỡng được cấp phép hoạt 
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động tạp chí điện tử. Hiện tại, Bộ hồ sơ cấp phép đang chờ Cục Báo chí phê 

duyệt. 

1.6. Hoạt động của Hội đồng đạo đức 

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Nhà trường tiếp tục hoạt 

động và trong năm học 2018 -2019 đã có 42 hồ sơ được hội đồng thẩm định 

khía cạnh đạo đức và khoa học. Hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao 

chất lượng của các nghiên cứu, bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của các đối tượng 

tham gia nghiên cứu. Mặc dù vậy hiện tại hầu hết các thành viên của Hội đồng 

chưa có chứng chỉ “Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt” và chưa được tập huấn 

về quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh. 

Ngoài ra hiện tại Hội đồng cũng chưa được Bộ Y tế cấp mã số chính thức. 

1.7. Hoạt động công bố 

Các sản phẩm trí tuệ của Nhà trường sau khi được tạo ra đều thực hiện quy 

trình công bố theo đúng quy định. Các hình thức công bố các sản phẩm trí tuệ 

của Nhà trường đã thực hiện năm học 2018-2019 gồm: Bài viết được đăng trên 

các loại hình bao gồm: báo, tạp chí, tập san, tuyển tập chuyên đề dưới hình thức 

bản giấy hoặc bản điện tử (sau đây gọi chung là tạp chí) về khoa học trong nước 

và quốc tế. Bài viết dưới hình thức báo cáo chuyên đề tại các hội thảo, hội nghị 

khoa học trong nước và quốc tế. Xuất bản sách giáo trình, chuyên khảo, tham 

khảo trong nước và quốc tế. Báo cáo giữa kỳ, báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề 

tài/dự án/đề án… Báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Các tài sản trí tuệ tính trên toàn trường trong 

năm học 2018-2019 là 323 tài sản, trong đó có 195 bài báo đăng trên tạp chí 

chuyên ngành trong nước và chỉ có 03 bài báo quốc tế. Mặc dù đã có nhiều hình 

thức hỗ trợ cho hoạt động công bố, tuy nhiên hoạt động công bố quốc tế của 

Nhà trường còn hạn chế. Ngoài ra chưa khai thác hết tiềm năng công bố khoa 

học của các chuyên đề và khóa luận tốt nghiệp. 

1.8. Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học 

Năm 2018 đã tổ chức riêng 01 Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng 

và giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên”. Tại hội 

thảo này đã bàn luận về các giải pháp giúp tăng cường hoạt động NCKH của 

sinh viên. Các giải pháp được nhìn từ nhiều phía từ lãnh đạo Nhà trường, nhà 

quản lý, giảng viên, sinh viên. Sau buổi hội thảo này đã ban hành được quy chế 

nghiên cứu khao học dành riêng cho sinh viên. 

Trong năm học 2018-2019 đã tổ chức thành công cuộc thi ý tưởng sáng tạo 

sinh viên lần thứ 2 với 35 ý tưởng sáng tạo trong đó 10 ý tưởng được trao giải 

thưởng. Các ý tưởng đang được hỗ trợ triển khai thành đề tài NCKH hoặc sáng 

kiến cải tiến trong năm học 2019-2020. Nghiệm thu 4 đề tài của sinh viên và 13 

thuyết minh đề tài được xét duyệt. Mặc dù đã có nhiều giải pháp tuy nhiên cho 

đến nay số lượng đề tài do sinh viên chủ trì, tham gia nghiên cứu khoa học còn 

rất khiêm tốn so với tổng số sinh viên của Nhà trường. 
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1.9. Tình hình ngân sách cho các hoạt động KH&CN 

Ngân sách Nhà trường quản lý hoạt động theo năm tài chính, theo đó tháng 

1 hàng năm duyệt dự toán ngân sách cho các hoạt động trong toàn trường. Hoạt 

động KHCN năm 2019 được cấp duyệt dự toán chi với tổng ngân sách là 

654.905.000 đồng. Mức duyệt chi cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch hàng 

năm đã được phê duyệt. 

2. Phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 

2.1. Mục tiêu hoạt động KH&CN năm học 2019-2020 

- Xây dựng được các định hướng, giải pháp hợp lý, khả thi và bền vững để 

triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH&CN của Nhà trường . 

- Hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quản lý về hoạt động KH&CN. 

- Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động KH&CN. 

- Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, người lao động 

và người học. 

- Nâng cao chất lượng của Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, phát triển tạp chí 

phiên bản điện tử. 

2.2. Hoạt động KH&CN của viên chức, giảng viên và người lao động 

2.2.1. Định hướng nghiên cứu 

- Các nghiên cứu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh, nâng 

cao chất lượng đào tạo điều dưỡng và công tác quản lý điều dưỡng. 

- Nghiên cứu các kỹ thuật và xây dựng các mô hình sàng lọc phát hiện sớm 

các vấn đề sức khỏe phổ biến ở cộng đồng, dự báo mô hình bệnh tật tử vong của 

cộng đồng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

- Các phương pháp thăm, khám và điều trị cho người bệnh. Ứng dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật y dược trong chăm sóc và điều trị cho người bệnh.  

- Nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy-học, kiểm 

tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. 

- Nghiên cứu đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý các 

Khoa, Phòng, Trung tâm và Bộ môn trong toàn Trường. 

- Các định hướng nghiên cứu trong năm của địa phương và của Ngành. 

2.2.2 Một số chỉ tiêu hoạt động trong năm học 2019-2020 

- 15 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được nghiệm thu; 04 sáng kiến được 

công nhận ở cấp cơ sở trong số đó có 01 sáng kiến được công nhận ở cấp tỉnh;  

- 90 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế; 

- 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/bộ được phê duyệt; 20 nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở năm học 2019-2020 được phê duyệt. Trong đó tối thiểu có 08 nhiệm 

vụ liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng, có 05 nhiệm vụ do cán bộ trẻ thực hiện. 
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2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học 

2.3.1. Định hướng lĩnh vực nghiên cứu khoa học của người học 

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả học tập lý thuyết, học thực hành phòng thí 

nghiệm, thực hành bệnh viện và thực tế cộng đồng. 

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh trong 

bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

- Nghiên cứu phát hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp 

bách về môi trường hiện nay. 

2.3.2. Một số chỉ tiêu hoạt động trong năm học 2019-2020 

- 10 nhiệm vụ KH&CN do sinh viên chủ trì được phê duyệt 

- 07 nhiệm vụ KH&CN do người học chủ trì được nghiệm thu. 

- 10 nhiệm vụ KH&CN do giảng viên chủ trì có sinh viên tham gia 

- Đăng tải được 10 bài báo khoa học có sự tham gia của người học trên tạp 

chí Khoa học Điều dưỡng và các tạp chí chuyên ngành khác. 

2.4. Giải pháp thực hiện 

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học. Tạo môi trường thuận lợi 

cho các hoạt động nghiên cứu. Xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp 

để khuyến khích giảng viên, người lao động và người học tích cực tham gia các 

hoạt động nghiên cứu. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế có các 

thế mạnh về nghiên cứu và đào tạo điều dưỡng qua đó có thể phối hợp cùng thực 

hiện và công bố các sản phẩm nghiên cứu. Phát huy vai trò của các Khoa trong 

việc tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học và lựa chọn các chủ đề nghiên cứu. 

Tiếp tục mở các lớp tập huấn để nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN cho giảng viên cũng như hoạt động của Hội đồng đạo đức. 

Trên đây là một số kết quả đã đạt được của Nhà trường trong lĩnh vực 

KH&CN trong năm học 2018 - 2019 và một số định hướng hoạt động trong năm 

học 2019 - 2020. Để đạt được những kết quả như trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ 

đạo thường xuyên, trực tiếp có hiệu quả của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà 

trường trên các lĩnh vực như thời gian, tài chính, cơ chế, ngoại giao. Cùng với 

những lỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân đã coi hoạt động 

KH&CN là một nhiệm vụ quan trọng của mình, đưa vào chương trình công tác, 

mục tiêu phấn đấu, là trí tuệ, công sức của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, 

sinh viên Nhà trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều những khó 

khăn, thách thức cả chủ quan và khách quan. Đặc biệt là trong năm học 2019 - 

2020 này, với những dự báo khó khăn chung của cả nước, hoạt động KH&CN 

cũng sẽ gặp nhiều thách thức, hạn chế đòi hỏi phải lỗ nực để vượt qua. Với chức 

năng tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường và là đầu mối cùng các đơn vị Phòng, 

Ban, Bộ môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Nhà trường, chúng tôi 

rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, 

Ban giám hiệu và sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, các cán bộ, giảng 
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viên, học viên, sinh viên trong toàn trường để hoạt động KH&CN của Nhà 

trường ngày càng phát triển, phát triển bền vững và đạt nhiều thành công.  

 Nam Định, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

Phòng QL NCKH 

Trưởng Phòng 

 

 

 

Đỗ Minh Sinh 


