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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm học 2015 - 2016 và  

phương hướng hoạt động năm học 2016 -2017 

 

Kính gửi:  Ban Chấp hành Đảng bộ 

Ban Giám hiệu 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của Nhà 

trường, trong năm học 2015 - 2016, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban giám hiệu, 

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. Một số kết quả nổi bật về hoạt động 

KH&CN năm học 2015-2016 cũng như định hướng cho hoạt động năm học 2016-

2017 được mô tả cụ thể như sau: 

I. Các kết quả đã đạt được trong năm học 2015-2016 

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: 31 nhiệm vụ. 

Trong đó có 02 đề tài KH&CN cấp tỉnh; 17 đề tài KH&CN cấp cơ sở; 08 sáng 

kiến cấp cơ sở. 

- Đăng tải được 35 bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành. 

1.2. 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 

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 02 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 03 số Đặc san “Nghiên cứu và đào tạo điều dưỡng” theo quý: 

01 số được xuất bản tháng 10/2015 nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường; 01 số 

được xuất bản tháng 12/2015 tóm tắt kết quả khoá luận tốt nghiệp chuyên khoa I 

khoá 2; 01 số được xuất bản vào tháng 03/2016 báo cáo tóm tắt đề tài năm học 

2015-2016.  
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- Tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ cấp Trường để tuyển chọn các đề tài xuất 

sắc đi tham dự Hội nghị khoa học tuổi trẻ các Trường Y - Dược Việt Nam lần thứ 

17 tại Đà Nẵng 

- 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. 

- Giới thiệu 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.  

- 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. 

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

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

giải nhất; 01 giải nhì; 02 khuyến khích.  

- Tham dự Hội nghị khoa học tuổi trẻ các Trường Y - Dược Việt Nam lần thứ 

17 với 03 đề tài trong đó có 01 đề tài đạt giải nhì 

- 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 các hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong cũng như ngoài nước. 

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

 Năm học 2015 - 2016, Phòng QL NCKH đã xây dựng và trình Hiệu trưởng 

ký ban hành Quyết định số 638/QĐ-ĐDN ngày 20/4/2016 về việc Quy đổi giờ 

chuẩn các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 

1.5. Một số thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động KH&CN  

- Luôn được sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đúng mức của Đảng Ủy, Ban Giám 

hiệu Nhà trường về hoạt động KH&CN. 

- Nguồn kinh phí cho các hoạt động KH&CN luôn được đảm bảo đầy đủ 

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động KH&CN cũng như các văn 

bản về chế độ đối với cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học được ban hành kịp 

thời và đầy đủ.  

- 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.  
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1.6. Một số tồn tại trong quá trình triển khai các hoạt động KH&CN  

- 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 

- 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 hạn chế 

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

cứu khoa học. 

- Số lượng các kết quả nghiên cứu được công bố còn thấp 

- Chưa có nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tế để tăng cường hiệu quả dạy 

- học và chăm sóc sức khỏe người bệnh, cộng đồng 

II. Định hướng các hoạt động KH&CN năm học 2016 - 2017 

2.1. Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017 

- 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. 

2.2. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017 

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 2016 - 2017 có 30 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được 

nghiệm thu. Trong đó có 10-15 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 10 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở trong số đó có 02 sáng kiến 

được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. 

- Tổ chức 03 buổi Sinh hoạt khoa học thường kỳ; 01 Hội nghị khoa học. 
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- Tổ chức được 08 lớp tập huấn tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học cho 

cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên với khoảng 240 người tham gia. 

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

- Có 20-25 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong nước; 01 bài báo đăng 

trên tạp chí quốc tế. 

- Có 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được phê duyệt; có 15-20 đề xuất nhiệm 

vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 được phê duyệt. 

2.3. Một số hoạt động KH&CN năm học 2016 - 2017 

- Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo liên tục về nghiên cứu khoa học 

tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

- Xét và phê duyệt danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 

- Duyệt thuyết minh các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 

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

- 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 

- 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 

- Phát hành 03 số Đặc san Nghiên cứu và Đào tạo Điều dưỡng 

Trên đây là một số kết quả đã đạt được của Nhà trường trong lĩnh vực 

KH&CN trong năm học 2015 - 2016 và một số định hướng hoạt động trong năm 

học 2016 - 2017. Để đạt được những kết quả như trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo 

thường xuyên, trực tiếp có hiệu quả của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường trên 

các lĩnh vực như thời gian, tài chính, cơ chế, ngoại giao. Cùng với những lỗ lực, 

trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân đã coi hoạt động KH&CN là một nhiệm 

vụ quan trọng của mình, đưa vào chương trình công tác, mục tiêu phấn đấu, là trí 

tuệ, công sức của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Nhà trường. 

 Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều những khó khăn, thách thức 

cả chủ quan và khách quan. Đặc biệt là trong năm học 2016 - 2017 này, với những 

dự báo khó khăn chung của cả nước, hoạt động KH&CN cũng sẽ gặp nhiều thách 

thức, hạn chế đòi hỏi phải lỗ nực để vượt qua. 

 Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường và là đầu mối cùng các 

đơn vị Phòng, Ban, Bộ môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Nhà trường, 

chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của 
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Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, các cán bộ, 

giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn trường để hoạt động KH&CN của Nhà 

trường ngày càng phát triển, phát triển bền vững và đạt nhiều thành công.  

Trân trọng! 

                                                    Nam Định, ngày 23 tháng 8 năm 2016 

          PHÒNG QLNCKH 

              Trưởng phòng 

 

 
 

                                   Đỗ Minh Sinh 
 

 


