
BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG 

NAM ĐỊNH 

 

     

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 2013 - 2014 và  

phương hướng hoạt động năm học 2014 -2015 

 

 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch NCKH 

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về KH&CN 

Luật KH&CN số 29/2013/QH 13 chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 6 

năm 2013 cùng với đó là Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 

2014 của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. Để triển 

khai các nội dung của các văn bản trên tới các cán bộ, giảng viên trong nhà 

trường, được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng QLNCKH đã lồng ghép việc 

tuyên truyền nội dung các văn bản trên vào các buổi sinh hoạt khoa học thường 

kỳ, các buổi họp cơ quan và họp gia ban trong nhà trường.  

Bên cạnh đó Phòng  QL NCKH cũng phối hợp cùng với Phòng TCKT giới 

thiệu các văn bản liên quan đến tài chính trong hoạt động KHCN tới nhân viên 

trong toàn trường. 

1.2. Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động KH&CN 

Trong năm học 2013-2014, hoạt động KH&CN của đơn vị đã đạt được 

những thành quả nhất định. Các nhiệm vụ KH&CN 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. 

Trong năm học 2013-2014 đã có 26 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu và trên 

20 bài báo đã được đăng tải 

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

trường được lên kế hoạch xét duyệt 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.  

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

trường, Trường đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa 

học với  hơn 250 lượt cán bộ – giáo viên tham gia. 

Để giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ giảng viên trong toàn trường làm nghiên cứu, lãnh 

đạo Trường đã ra quyết  định thành lập nhóm chủ chốt gồm 15 cán bộ khoa học 

có kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu. 

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.  

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. 

1.3. Một số thuận lợi và khó khăn 

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường trong 

những năm qua hoạt động KHCN của đơn vị đã có những bước phát triển rõ rệt, 

thể hiện qua số lượng các đề tài, dự án, sáng kiến cái tiến kỹ thuật các cấp đã thực 

hiện, số lượng các bài báo đã đăng tải trên tạp chí trong và ngoài nước. Bên cạnh 

đó số lượng các cán bộ tham gia các hoạt động KHCN đã tăng lên rõ rệt, ở nhiều 

chuyên ngành khác nhau đặc biệt số lượng cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu khoa 

học đã tăng lên. 

 Các hoạt động KHCN không chỉ tập trung vào việc nghiên cứu mà còn mở 

rộng ra lĩnh vực đào tạo nhân lực tham gia nghiên cứu. Trung bình hàng năm nhà 

trường tổ chức từ 3-5 lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu cho cán bộ nhà 



trường. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các hội nghị và hội 

thảo trong và ngoài nước để nâng cao năng lực nghiên cứu.  

 Địa điểm triển khai các hoạt động KHCN của đơn vị cũng được mở rộng 

bao gồm các bệnh viện thực hành của Nhà trường, các trung tâm y tế các 

huyện/thành phố trong tỉnh. 

 Hoạt động KHCN của nhà trường đã góp phần nâng cao chất lượng chăm 

sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh 

 Bên cạnh những thành công như trên, đơn vị cũng gặp phải những khó 

khăn nhất định khi triển khai các hoạt động khoa học công nghệ như năng lực 

nghiên cứu của cán bộ, giảng viên còn hạn chế và chưa đồng đều  

2. Kế hoạch hoạt động năm 2014-2015 

2.1. Mục tiêu hoạt động 

Tiếp tục triển khai các đề tài cấp bộ, tỉnh, các dự án, các sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, các đề tài cấp cơ sở. 

Tham gia có hiệu quả các hoạt động KHCN trong ngành Y tế. 

Cùng Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Khoa học 

Điều dưỡng toàn quốc lần thứ VI vào tháng 3 năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 10 năm 

ngày thành lập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

Triển khai tốt các nhiệm vụ KHCN các cấp phục vụ công tác nghiên cứu kết 

hợp nâng cao chất lượng đào tạo. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong 

sinh viên, học viên. 

Ứng dụng các kỹ thuật khoa học tiên tiến trong giảng dạy về Điều dưỡng, 

chăm sóc sức khỏe, ưu tiên các cải tiến khoa học thuộc lĩnh vực cải tiến các quy 

trình kỹ thuật trong giảng dạy và thực hành phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Bồi dưỡng và nâng cao năng lực về khoa học công nghệ cho đội ngũ cán bộ 

giảng viên, sinh viên thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, thực nghiệm, 

báo cáo khoa học... Duy trì tốt các hoạt động thông tin khoa học thường kỳ, tập 

san… 

2.2. Giải pháp 

Lập kế hoạch hoạt động NCKH cho cả năm học và cho từng hoạt động cụ 

thể. Tạo nguồn kinh phí tối đã cho các hoạt động KHCN. Đưa kế hoạch hoạt động 

KHCN vào nghị quyết của Hội đồng KHĐT nhà trường. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, 

sinh viên 



Tuyển chọn, xét duyệt các đề tài có chất lượng tham gia Hội nghị KH điều 

dưỡng và Hội nghị khoa học tuổi trẻ toàn quốc 

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị ngoài trường để đẩy mạnh công tác nghiên 

cứu khoa học  

 

 
Nam Định, ngày 12 tháng 8 năm 2014 

T.Phòng QLNCKH 

 

 

 

 

 

TS. Trương Tuấn Anh 


