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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm học 2011 - 2012 và  

phương hướng hoạt động năm học 2012 -2013 

 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN của Nhà trường, dưới sự chỉ đạo trực 

tiếp của Ban giám hiệu, trong năm năm học  2011-2012 Phòng QLNCKH đã tổ 

chức thực hiện tốt các hoạt động KHCN của Nhà trường với nội dung và hình 

thức phong phú. 

1. Về việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.  

Phòng QLNCKH đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề tài, dự 

án khoa học công nghệ các cấp có hiệu quả. Cùng với 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. Chất lượng và số lượng các đề tài khoa học của cán 

bộ, giáo viên và sinh viên trong nhà trường không ngừng tăng lên. Trong năm 

học 2011- 2012 đã có tổng cộng 14 đề tài NCKH cấp cơ sở và 1 đề tài cấp tỉnh 

đã được nghiệm thu. Có 14 bài báo đã được đăng tải trên các tạp chí trong nước 

và 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. 

2. Tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, cáo 

đẳng Y - Dược lần thứ XVI 

Được sự cho phép của Bộ Y tế trong 3 ngày 19-21/5/2012, Nhà trường đã tổ 

chức thành công Hội nghị khoa học tuổi trẻ các trường đại học, cáo đẳng Y-

Dược toàn quốc lần thứ XVI. Trong Hội nghị này đã có 22 trường và khoa y 

dược của các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc tham dự với 130 cáo báo 

chia thành 9 chuyên ngành khác nhau. Trường ĐHĐD Nam Định tham gia hội 

nghị với 9 báo cáo NCKH, kết quả có 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 3 giải nhì và 4 

giải 3. 

3. Việc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động KHCN 

Để việc thực hiện các hoạt động KHCN được thống nhất trong Nhà trường, 

năm 2012 dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng QLNCKH đã ban hành 

được các văn bản liên quan đến hoạt động KHCN của Nhà trường, bao gồm: 

Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ; Quy trình thực hiện các 

hoạt động KHCN; các biểu mẫu thực hiện hoạt động KHCN. 

 



4. Hoạt động nâng cao năng lực NCKH cho cán bộ 

Để nâng cao chất lượng hoạt động KHCN trong nhà trường, Phòng 

QLNCKH đã kết hợp cùng với các Phòng, Ban trong nhà trường để tổ chức các 

lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu, các hội thảo chuyên ngành.  Đặc biệt 

trong tháng 12/2012, đã thành lập được nhóm nòng cốt về NCKH của Nhà 

trường bao gồm 15 thành viên. Mục đích của nhóm nòng cốt này để giúp các 

cán bộ nhà trường trong việc thực hiện tốt hơn các hoạt động KHCN 

5. Định hướng hoạt động KHCN năm học 2012-2013 

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 hành 

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. Tổ chức hội nghị khoa học 

công nghệ tuổi trẻ cấp trường và tuyển chọn các đề tài tham dự hội nghị khoa 

học tuổi trẻ các trường đại học, cáo đẳng Y-Dược toàn quốc lần thứ XVII.  

 

 
Nam Định, ngày 28 tháng 6 năm 2012 

T.Phòng QLNCKH 
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