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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm học 2010 - 2011 và  

phương hướng hoạt động năm học 2011 -2012 

 

 

I. Tình hình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong năm học 2010-2011 

1.1. Những kết quả đã đạt được 

1.1.1. Về xây dựng kế hoạch - tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học 

 Thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế và Bộ GD - ĐT, đáp ứng yêu cầu phát triển 

của xã hội, trong những năm qua, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã có 

những thành công đáng khích lệ trong công tác nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo 

và các cán bộ quản lý nhà Trường đã nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của công tác nghiên cứu khoa học, để phục vụ việc dạy và học trong nhà trường. 

Do vậy, việc quản lý công tác nghiên cứu khoa học đã được tổ chức thực hiện 

thường xuyên và có kế hoạch. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu, Phòng 

QL nghiên cứu khoa học đã tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các đề tài, dự án khoa học công nghệ có hiệu quả. Chất lượng và số lượng các đề 

tài khoa học của cán bộ, giáo viên và sinh viên trong nhà trường không ngừng 

nâng lên. Hơn nữa, do có sự điều chỉnh thích hợp trong việc thi đua khen thưởng 

cho các cán bộ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học nên công tác nghiên cứu 

khoa học được các thành viên trong nhà trường tích cực tham gia.  

Tổng số đã có 01 đề tài cấp tỉnh và 17 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu. Các 

đề tài được thực hiện tương đối đồng đều ở các bộ môn. Số cán bộ giáo viên tham 

gia nghiên cứu khoa học tăng, số lượng các đề tài được tiến hành tập thể đã nhiều 

hơn. Đặc biệt một số đề tài đã thu hút được học sinh - sinh viên tham gia. Chất 

lượng và tính giá trị của các đề tài được nâng lên rõ rệt, nội dung của các đề tài đều 

có tính giá trị và tính ứng dụng cao, phù hợp với yêu cầu của nhà trường và xã hội. 

 Các đề cương nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên nhà 

trường được lên kế hoạch xét duyệt mỗi năm 2 đợt theo quy định của nhà Trường.  

Hội đồng đã lựa chọn ra những đề tài có nhiều ý nghĩa khoa học và ứng dụng 

trong thực tiễn để cho phép tiến hành nghiên cứu.  

Thường kỳ, nhà trường có tổ chức sinh hoạt khoa học vào các chiều thứ 5 

của tuần thứ hai hàng tháng đã mang đến những thông tin khoa học cập nhật, bổ 

ích, liên quan thiết thực tới nội dung giáo dục trong nhà trường. Do nhận thức 
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được tầm quan trọng của công tác quản lý trong việc tăng cường và phát triển 

công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường, nên việc xây dựng kế hoạch và 

tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học trong nhà trường được làm rất nghiêm túc 

và khoa học.  

 Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên trong toàn 

trường, Trường đã tổ chức được 6 đợt tập huấn với 150 lượt cán bộ – giáo viên về 

phương pháp nghiên cứu khoa học. 

 Để giới thiệu – quảng bá hoạt động nghiên cứu của nhà trường với các 

trường bạn, đồng thời tạo điều kiện, cơ hội cho các cán bộ nghiên cứu trẻ tiếp cận 

và học hỏi trong môi trường khoa học thuộc các trường khối ngành sức khoẻ, Nhà 

trường đã tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ để tuyển chọn những đề tài xuất sắc 

nhất tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược toàn 

quốc khối các truờng Y dược được tổ chức tại Huế, Hà nội. Những đề tài khoa 

học của Trường được đánh giá là có chất lượng và có giải thưởng xứng đáng.  

 Nhà trường đã tạo điều kiện cho các cán bộ đi dự các Hội nghị khoa học 

các chuyên ngành trong toàn quốc để học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn và 

phương pháp nghiên cứu khoa học.  

 Hàng năm, nhà Trường tổ chức biên tập các công trình nghiên cứu của cán 

bộ giảng viên, học sinh – sinh viên trong toàn trường để in thành Nội san nghiên 

cứu khoa học, đó là thành quả lao động miệt mài của cán bộ giáo viên nhà trường 

trong công tác NCKH. 

1.1.2 Về chỉ đạo - kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường 

 Công tác duyệt đề cương và tổ chức nghiệm thu đề tài tuân theo một quy trình 

nghiêm túc, khoa học theo đúng các quy định của Bộ Khoa học công nghệ  và Bộ Y 

tế.  

Hội đồng đạo đức, Ban thanh tra đề tài của nhà trường đã hoạt động có hiệu 

quả, kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện các đề tài cấp cơ sở trong trường. Các 

đề tài chưa thực hiện đúng các qui định đề ra trong thanh tra sẽ chưa được nghiệm 

thu cho đến khi hoàn thiện.  

 Các đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá sau đó sẽ gửi lên Hiệu trưởng 

để quyết định khen thưởng và xếp loại thi đua. Các đề tài chưa đạt yêu cầu được 

hướng dẫn sửa và quyết định thời gian nghiệm thu lại bằng văn bản để tác giả đề 

tài dễ dàng trong việc hoàn chỉnh các thiếu sót trong đề tài. 

1.2. Một số tồn tại trong công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian qua 

- Mặc dù các cán bộ giáo viên nhà trường đã nhận thức được tầm quan trọng 

của công tác nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ giảng dạy nên đã có rất nhiều cố 

gắng trong công tác NCKH nhưng do Trường đại học Điều dưỡng Nam Định là 

trường chuyên ngành nên việc chọn chủ đề nghiên cứu còn gặp nhiều trở ngại 

- Số cán bộ - giảng viên có trình độ cao còn ít.  
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- Phương tiện – trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiên cứu còn thiếu 

- Số lượng cán bộ làm việc ở Phòng, Ban, và sinh viên tham gia nghiên cứu 

còn ít 

- Chưa liên kết được với các cơ sở trong và ngoài nước trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học. 

II. Phương hướng nhiệm vụ của công tác nghiên cứu khoa học của cán 

bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong năm 

học 2010-2011 

- Xây dựng kế hoạch chiến lược cho hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với 

quy hoạch tổng thể của nhà Trường 

- Định hướng các chủ đề nghiên cứu, chú ý tới các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực: Điều dưỡng, cộng đồng, y học cơ sở, đào tạo, quản lý học sinh sinh viên…và tập 

trung chủ yếu vào nghiên cứu điều dưỡng phục vụ cho công tác giảng dạy và chăm 

sóc người bệnh. 

- Tìm nguồn để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt đông khoa học công 

nghệ 

- Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, giám sát và triển khai các 

đề tài nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của Pháp luật hiện .  

- Duy trì tốt hoạt động sinh hoạt khoa học hàng tháng. Xúc tiến xây dựng bản tin 

khoa học dự kiến 3 tháng / một số để đăng tải những thông tin khoa học mới, kết quả 

các công trình nghiên cứu  

- Xây dựng bảng tin khoa học để cập nhật những thông tin khoa học mới. Tích 

cực viết, gửi đăng các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước 

- Đoàn thanh niên kết hợp với Phòng NCKH cần phải tổ chức, động viên, 

hướng dẫn, chỉ đạo các đoàn viên thanh niên, đặc biệt ở khối học sinh, sinh viên 

tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn, gợi ý, tạo điều 

kiện giúp đỡ HS, SV tìm tòi, phát hiện những vấn đề cần phát triển, cần giải quyết 

trong qúa trình học tập, để từ đó phát triển thành các đề tài khoa học cho HS, SV. 

Có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời và xứng đáng cho những hoạt động 

khoa học của HS, SV. 

- Mở lớp tập huấn, trang bị kiến thức về NCKH cho cán bộ và hướng dẫn HS 

- SV tham gia NCKH.  

 Giải pháp: 

- Trên cơ sở các quy định pháp lý hiện hành, Phòng QL NCKH tích cực, chủ 

động tiếp cận với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xin các đề tài cấp Tỉnh, cấp 

Bộ dưới dạng chỉ định. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ - giảng viên. 
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- Có kế  hoạch chi tiết và phân công cụ thể cá nhân trong phòng phụ trách các 

mảng công việc theo hình thức chuyên viên. 

- Nhà trường cần có cơ chế hợp lý để khuyến khích các cá nhân, đơn vị trong 

việc tổ chức, tham gia các đề tài có tính liên khoa. Phải xem công tác nghiên cứu khoa 

học là công tác bắt buộc của các giảng viên. 

- Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát NCKH. 

- Tăng cường liên kết nghiên cứu với các cơ sở khác. 

Một số vấn đề nghiên cứu đề xuất xin đề tài cấp Bộ theo hình thức chỉ định. 

- Nghiên cứu vai trò của người điều dưỡng trong các cơ sở y tế ở Việt Nam 

- Nghiên cứu việc sử dụng cán bộ điều dưỡng tại các cơ sở y tế ở Việt Nam 

- Đánh giá tính thực tiễn của chương trình đào tạo điều dưỡng đại học ở Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 

Nam Định, ngày 11 tháng 8 năm 2011 

Trưởng Phòng QL NCKH 

 

 

 

Trần Văn Long 

 
 


