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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2014-2015 và  

phương hướng hoạt động 2015-2016 

 

 

Năm học 2014-2015, 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 2014-2015 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 thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp 

- Số lượng các nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu gồm: 17 nhiệm vụ. 

Trong đó có 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh; 8 đề tài KH&CN cấp cơ sở; 06 sáng kiến 

cấp cơ sở và 02 sáng kiến cấp tỉnh. 

- Số lượng các nhiệm vụ KH&CN chưa được nghiệm thu gồm: 12 nhiệm vụ. 

Trong đó có 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh; 05 đề tài KH&CN cấp cơ sở và 06 đề tài 

KH&CN của sinh viên. Các nhiệm vụ KH&CN chưa nghiệm thu đang được triển 

khai đúng tiến độ. 

- Bảo vệ thành công thuyết minh dự án KH&CN cấp bộ “Tăng cường trang 

thiết bị cho các phòng thực hành tiền lâm sàng Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định”. Hiện đang chờ quyết định chính thức của Bộ Y tế. 

2. Hoạt động nâng cao năng lực KH&CN 

- Tổ chức thành công Hội nghị khoa học quốc tế điều dưỡng chào mừng kỷ 

niệm 55 năm thành lập trường. Hội nghị là nơi báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên 
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cứu về lĩnh vực điều dưỡng trong nước cũng như quốc tế, giúp cho cán bộ giảng 

viên, học viên, sinh viên tiếp cận và cập nhật với nhiều tri thức mới. 

- Tổ chức được 04 lớp tập huấn tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học 

cho giảng viên, sinh viên và học viên Nhà trường. 

- Tổ chức được 03 buổi Sinh hoạt khoa học thường kỳ để trao đổi kinh 

nghiệm và kỹ năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

- Xuất bản được 01 số Đặc san “Nghiên cứu và đào tạo điều dưỡng” theo 

quý: Đặc san số 01 vào tháng 03 năm 2015 nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc 

Việt Nam và ngày truyền thống nhà trường 16 - 3. 

- Tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên đặc biệt là các cán bộ trẻ đi dự các 

buổi hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành trong cũng như ngoài nước. 

- Cử các cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để hướng 

dẫn và hỗ trợ các cán bộ trẻ và sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa 

học.  

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động KH&CN của đơn 

vị như: Quy trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN, Điều lệ sáng kiến… 

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cán bộ, giảng viên, học 

viên và sinh viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. 

3. Các hoạt động KH&CN tham gia với các đơn vị ngoài trường 

- Phối hợp cùng với Sở KH&CN tỉnh Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Nam Định xây dựng phóng sự về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp 

tỉnh “Nghiên cứu tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng đồng tại 

làng nghề cơ khí Bình Yên huyện Nam Trực tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp 

can thiệp”. 

- Phối hợp cùng UBND xã Nam Thanh-Nam Trực-Nam Định tổ chức thành 

công Hội thảo “Một số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của sản xuất cơ khí đến 

sức khỏe người dân tại làng nghề cơ khí Bình Yên xã Nam Thanh huyện Nam 

Trực tỉnh Nam Định”. 

- Phối hợp cùng với Trường Đại học Chubu của Nhật Bản triển khai nghiên 

cứu “Tìm hiểu thực trạng và so sánh về chăm sóc cuối đời (End of life care) giữa 

các nước đã ký kết hiệp định về trao đổi nhân lực điều dưỡng (Philipin, Indonexia, 

Việt Nam) và nước tiếp nhận nhân lực (Nhật Bản): xây dựng mô hình chăm sóc 

cuối đời kiểu Châu Á – Nhật Bản”. 

- Phối hợp cùng với các đơn vị trong địa bản tỉnh thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN như bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phụ 

sản tỉnh Nam Định, Trung tâm Y tế Vụ Bản, Tp Nam Định… 

- Tham gia hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ V. Kết quả có 01 

sáng kiến đạt giải nhì; 02 sáng kiến đạt giải khuyến khích.  

- Tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong cũng như ngoài nước. 
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- Phối hợp cùng các giảng viên của Trường Đại học Baylor-Hoa Kỳ tổ chức 

các buổi tập huấn, hội thảo về ứng dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy 

và nghiên cứu điều dưỡng. 

4. Các văn bản về quản lý hoạt động KH&CN được xây dựng mới, bổ 

sung 

 Năm 2015, Phòng QL NCKH đã xây dựng được một số văn bản hướng dẫn 

thực hiện các hoạt động KH&CN, cụ thể 

- Ban hành Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2015 

- Ban hành các biểu mẫu thực hiện các đề tài và sáng kiến cấp cơ sở 

- Ban hành Điều lệ sáng kiến của Nhà trường. 

- Xây dựng văn bản hướng dẫn quy định quy đổi giờ nghiên cứu khoa học 

cho giảng viên. Văn bản đã được cán bộ nhà trường góp ý 02 lần, dự kiến sẽ ban 

hành trong tháng 01/2016 

5. Kế hoạch, phương hướng hoạt động và mục tiêu NCKH trong năm 

2015-2016 

5.1.  Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015-2016 

- 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. 

- Triển khai các nghiên cứu để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người 

bệnh trong bệnh viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

- Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả 

công tác giáo dục đào tạo, quản lý người học. 

- Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả 

quản lý nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Nhà trường. 

5.2.  Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015-2016 

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.  

Mục tiêu cụ thể 

- Đết hết năm học 2015-2016 có 20 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được 

nghiệm thu. Trong đó có 08-10 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng, có 

04 - 06 nhiệm vụ do cán bộ trẻ thực hiện, có 03 - 05 nhiệm vụ do học viên, sinh 

viên thực hiện. 

- Có 06 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở trong số đó có 02 sáng kiến 

được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. 
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- Có 03- 05 đề tài đạt giải tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ các 

trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XVIII. 

- Ban hành được văn bản hướng dẫn quy đổi giờ nghiên cứu khoa học cho 

giảng viên. 

- Tổ chức 03 buổi Sinh hoạt khoa học thường kỳ; 01 Hội nghị khoa học. 

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

cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên với khoảng 180 người tham gia. 

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

- Có 10-12 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong nước; 01 bài báo đăng 

trên tạp chí quốc tế. 

5.3.  Một số hoạt động KH&CN năm 2015-2016 

- Xét và phê duyệt danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2016 

- Duyệt thuyết minh các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2016 

- Ban hành các văn bản về quản lý hoạt động KH&CN 

- Lựa chọn và thẩm định các đề tài KH&CN tham dự Hội nghị khoa học và 

công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XVIII. 

- Sinh hoạt khoa học thường kỳ 

- Tập huấn tăng cường năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên, học viên 

và sinh viên 

- Kiểm tra, theo dõi, thanh tra các hoạt động KH&CN 

- Tổ chức Hội nghị KH&CN năm 2016 

- Nghiệm vụ các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

- Hoàn thiện các hồ sơ tài chính cho các nhiệm vụ KH&CN 

- Mở rộng giao lưu hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước về các hoạt 

động KH&CN 

Trân trọng! 

                                                    Nam Định, ngày 30 tháng 6 năm 2015 

          PHÒNG QLNCKH 

              Phụ trách Phòng 

 

 
 

                                   ThS.Đỗ Minh Sinh 
 

 


