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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm học 2016 - 2017 và 

phương hướng hoạt động năm học 2017 -2018 

 

 

Năm học 2016-2017, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu 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 về khoa học và công nghệ của nhà trường, trong năm qua 

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, cụ thể như sau: 

1. Thực trạng hoạt động KH&CN năm học 2016 - 2017 

1.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp 

-  Số lượng các nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu gồm: 25 nhiệm vụ. 

Trong đó có 20 đề tài KH&CN cấp cơ sở; 03 sáng kiến cấp cơ sở; 2 sáng kiến cấp 

tỉnh. 

- Đăng tải được 74 bài báo, trong đó có 03 bài đăng tải trên tạp chí quốc tế. 

1.2. Hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu 

- Sinh hoạt khoa học: tổ chức 03 buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ là tháng 3 

(17/3), tháng 8 (10/8), tháng 9 (21/9) với các chủ đề về các báo cáo khoa học điển 

hình trong năm, báo cáo tóm tắt luận án tiến sĩ và báo cáo chuyên đề “Một số lưu ý 

khi trình bày biểu đồ trong bài báo khoa học”. 

- Xuất bản được 02 số Đặc san “Nghiên cứu và đào tạo điều dưỡng”: Đặc san 

số 02 vào tháng 10/2016 tóm tắt kết quả khoá luận tốt nghiệp chuyên khoa I khoá 3 

và Đặc san số 3 vào 12/2016 nội dung báo cáo tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu cấp 

cơ sở năm 2016 . 



- Hoàn thiện việc xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về Nghiên 

cứu khoa học Điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và mở 1 lớp 

đào tạo về nghiên cứu khoa học Điều dưỡng cho học viên cao học. 

1.3. Các hoạt động NCKH tham gia với các đơn vị ngoài trường 

- Hợp tác với phòng HTQT giới thiệu chuyên gia Nhật Bản lấy số liệu điều tra 

tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. 

- Gửi 03 sáng kiến cấp cơ sở sang Sở KHCN tỉnh Nam Định đề nghị xét duyệt 

sáng kiến cấp tỉnh. 

1.4. Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu 

 Năm học 2016-2017, Nhà trường xuất bản được 2 số Đặc san (số 2 và số 3) 

công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016-2017. 

 Các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của giảng viên còn được công bố tóm tắt trên 

Web của Nhà trường (mục thư viện) là tài liệu tham khảo cho sinh viên và các nhà 

nghiên cứu.   

2. Phương hướng hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

- Tăng cường tiềm lực hoạt động KH&CN của Nhà trường, đưa KH&CN thực 

sự trở thành động lực then chốt để phát triển, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một 

đơn vị đào tạo nhân lực điều dưỡng có chất lượng cao. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN có trình độ cao đáp ứng yêu 

cầu nghiên cứu khoa học, tiếp thu làm chủ và sáng tạo công nghệ mới hiện đại. Chú 

trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tạo môi trường và 

điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên phát huy trình độ, năng lực sáng tạo. 

- Đổi mới công tác quản lý KH&CN, gắn KHC&CN với đào tạo và phục vụ các 

hoạt động thực tiễn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

- Nghiên cứu tổng kết thực tiễn và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch 

định chiến lược và quy hoạch phát triển của Nhà trường để phục vụ cho mục tiêu 

phát triển của Nhà trường trong tương lai. 

- Tạo bước chuyển biến cơ bản về tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà 

trường trên cac mặt: năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân 

lực có chất lượng cao, thông tin về KH&CN, quản lý hoạt động KH&CN. 

1. Một số chỉ tiêu hoạt động 

1.1. Triển khai thực hiện được một số nhiệm vụ KH&CN trọng tâm 

- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô phỏng trong điều dưỡng để nâng cao 

chất lượng đào tạo điều dưỡng; để cải thiện quy trình thực hành điều dưỡng; để nâng 



cao công tác quản lý điều dưỡng. 

- Nghiên cứu hoàn thiện và triển khai các hình thức đánh giá người học theo năng 

lực và chuẩn đầu ra 

- Nghiên cứu triển khai hệ thống theo dõi, quản lý người học sau tốt nghiệp 

- Nghiên cứu triển khai hệ thống đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng đào 

tạo thông qua đánh giá của người học và người sử dụng lao động. 

1.2. Số lượng các nhiệm vụ KH&CN 

- Có ít nhất 15 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được Hội đồng khoa học nghiệm thu 

từ đạt yêu cầu trở lên. Trong đó có ít nhất 20% nhiệm vụ có do cán bộ trẻ thực hiện; 

30% nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng. 

- Có ít nhất 20 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong nước; 01 bài báo đăng 

trên tạp chí quốc tế. 

- Có ít nhất 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được phê duyệt; 20 đề xuất nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở năm 2018 được phê duyệt. 

1.3. Hoàn thiện các văn bản quản lý KH&CN 

- Xây dựng và ban hành chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2025. 

- Nghiên cứu sửa đổi bổ sung quyết định về quản lý hoạt động KH&CN, quy 

trình thực hiện và phân bổ ngân sách cho các hoạt động KH&CN. 

1.4. Hoạt động tăng cường khả năng nghiên cứu 

- Tổ chức được 03 buổi Sinh hoạt khoa học thường kỳ. 

- Tổ chức được 06 lớp tập huấn tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học cho cán 

bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. 

- Tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật trong sinh viên lần thứ I. 

- Tổ chức Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ VI. 

1.5. Hoạt động xuất bản  

- Phát hành được 03 số Đặc san Nghiên cứu và Đào tạo điều dưỡng. 

- Phát triển Đặc san Nghiên cứu và Đào tạo điều dưỡng thành Tạp chí Nghiên 

cứu và Đào tạo điều dưỡng. 

2. Tổ chức thực hiện                                    

2.1. Phòng QL NCKH 



- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc triển khai thực 

hiện kế hoạch. Chủ động xây dựng chi tiết các nội dung công việc xin ý kiến chỉ đạo 

và góp ý của các đơn vị có liên quan trước khi thực hiện.  

- Xây dựng phân bổ chi tiết ngân sách cho các hoạt động KH&CN trong năm sau 

khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt.  

- Tăng cường các mối quan hệ với Sở KH&CN, Cục KHCN&ĐT - Bộ Y tế, các 

tổ chức kinh tế, xã hội ở địa phương và các tổ chức phi chính phủ hoặc nước ngoài 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và triển khai các đề tài cấp Tỉnh, 

Ngành, Bộ,…  

- Định lượng hoá các tiêu chí, làm cơ sở để các đơn vị trong trường phân tích, 

đánh giá, định vị hiện trạng hoạt động khoa học, xác định đúng kế hoạch phát triển 

hoạt động khoa học của từng đơn vị và toàn trường. 

- Chủ động đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các công việc theo kế hoạch. Làm 

đầu mối tổng kết báo cáo các hoạt động để trình Hiệu trưởng được biết và chỉ đạo 

các công việc tiếp theo.  

2.2. Phòng TCKT 

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc phân bổ ngân sách 

cho các hoạt động KH&CN. Cung cấp đầy đủ kinh phí cho các hoạt động sau khi đã 

được phê duyệt. Hỗ trợ Phòng QL NCKH trong việc thanh quyết toán các khoản kinh 

phí cho các hoạt động KH&CN. 

2.3. Phòng TCCB 

- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các quy chế thi đua khen, thưởng liên quan đến 

thành tích hoạt động KH&CN đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và tăng cường 

tính chủ động, sáng tạo và khuyến khích cán bộ, giảng viên trong việc tham gia các 

hoạt động KH&CN. 

- Phối hợp cùng Phòng QL NCKH lượng hóa các sản phẩm KH&CN để làm cơ 

sở cho việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm nhằm đảm bảo tính công bằng 

và khuyến khích được cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động KH&CN. 

2.4. Các Khoa và Bộ môn trực thuộc 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển KH&CN của đơn vị. 

Khuyến khích và hỗ trợ các giảng viên thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. 

- Chủ động tổ chức các Hội đồng xét duyệt ý tưởng nghiên cứu, xét duyệt thuyết 

minh đề tài cũng như nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN trước khi trình Hội đồng 

KH&CN của Nhà trường.  

- Mỗi khoa thành lập các nhóm nòng cốt NCKH nhằm tập hợp các giảng viên có 

trình độ cao, đam mê nghiên cứu. Trưởng khoa, trưởng bộ môn hoặc giảng viên có 

trình độ Tiến sĩ chịu trách nhiệm đứng đầu các nhóm nghiên cứu.  



- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt trao đổi học thuật, có điều kiện chia sẻ, thảo 

luận, tìm kiếm các chủ đề, đề tài nghiên cứu, huy động được đội ngũ nghiên cứu 

tham gia các đề tài cấp Tỉnh, cấp Bộ…  

- Tăng cường công tác đăng ký viết giáo trình, bài tập-tài liệu tham khảo lưu hành 

nội bộ phục vụ cho các môn học chưa có giáo trình hoặc giáo trình quá cũ, lạc hậu. 

Có chính sách khuyến khích, lựa chọn những giáo trình, bài tập - tài liệu tham khảo 

đạt chất lượng, sáng tạo để xuất bản thành sách.  

- Các khoa khuyến khích các giảng viên hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH, 

hướng dẫn sinh viên phát triển kết quả nghiên cứu trong các khóa luận tốt nghiệp 

thành các bài báo khoa học đăng trong Tập san của Nhà trường; tạo điều kiện để sinh 

viên nghiên cứu, tham gia các hội thi sáng tạo về khoa học kỹ thuật. Nâng cao chất 

lượng học tập học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học.  

2.5. Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên 

Phối hợp cùng Phòng QL NCKH phát động và tổ chức tốt Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật trong sinh viên lần thứ I. Đồng thời có các giải pháp khuyến khích sinh viên 

tham gia các hoạt động KH&CN nói chung. Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi về 

phương pháp học tập tích cực, nghiên cứu khoa học... 

2.6. Các Phòng, Ban, Trung tâm và Thư viện 

Chủ động khuyến khích, hỗ trợ cán bộ trong đơn vị triển khai thực hiện các sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật theo hướng nâng cao chất lượng công việc hiện đang đảm 

nhiệm. Đồng thời phối hợp với các đơn vị khác trong Nhà trường triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ KH&CN khác. 

 

 

 Nam Định, ngày 16 tháng 8 năm 2017 

Phòng QL NCKH 

 

Đỗ Minh Sinh 

 

 

 


