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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm học 2016 - 2017 và 

phương hướng hoạt động năm học 2017 -2018 

 

1. Thực trạng hoạt động KH&CN năm học 2016 - 2017 

1.1. Hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN 

 Năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã thực hiện vượt dự kiến các hoạt động 

trong Kế hoạch năm 2016 - 2017. Cụ thể:  

- Nghiệm thu và thanh lý 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 03 sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được nghiệm thu; có 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật 

đi dự thi cấp tỉnh và đều được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. 

- Tổ chức 03 buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ. 

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

điều dưỡng đã được nghiệm thu cấp trường. 

- Ban hành quyết định quản lý hoạt động KH&CN mới của Nhà trường thay 

thế cho quy định cũ đã phát sinh nhiều bất cập như quy định quy đổi giờ chuẩn 

nghiên cứu khoa học 

1.2. Hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu 

- Tháng 3/2017, đã phát động và tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo kỹ thuật 

trong sinh viên lần 1.  

- Mở 2 lớp đào tạo liên tục về nghiên cứu khoa học Điều dưỡng cho học viên 

cao học. 

- Sinh hoạt khoa học: tổ chức 03 buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ là tháng 8 

(8/2016), tháng 9 (9/2016), tháng 4 (12/4/2017) với các chủ đề về các báo cáo khoa 

học điển hình trong năm, báo cáo tóm tắt luận án tiến sĩ và báo cáo chuyên đề “Một 

số điểm cần lưu ý khi thực hiện các cải tiến kỹ thuật”, “Sở hữu trí tuệ trong hoạt 

động khoa học và công nghệ tại trường đại học”. 

1.3. Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu 
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- Năm học 2016-2017, Nhà trường tiếp tục xuất bản được 02 số Đặc san 

“Nghiên cứu và đào tạo điều dưỡng” theo quý: Đặc san số 02 vào tháng 10 năm 

2016 báo cáo chuyên đề Chuyên khoa I khoá 3 Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định; Đặc san số 03 vào tháng 12/2016 tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu cấp cơ sở 

năm 2016. Và có đề án xuất bản tạp chí “Nghiên cứu và đào tạo điều dưỡng”. 

- Có 71 bài báo được đăng tải trong nước và 4 bài báo đăng quốc tế. 

Các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của giảng viên còn được công bố tóm tắt trên 

Web của Nhà trường (mục thư viện) là tài liệu tham khảo cho sinh viên và các nhà 

nghiên cứu.   

1.4. Hoạt động sở hữu trí tuệ 

Trước năm học 2016-2017 Nhà trường chưa ban hành quy định hoạt động sở 

hữu trí tuệ của riêng Nhà trường mà thực hiện theo Luật sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó 

việc ghi nhận và theo dõi các tài sản trí tuệ cũng chưa được thực hiện tốt. Do đó 

trong năm học 2016 -2017, Nhà trường đã tiến hành ghi nhận các tài sản trí tuệ 

trong các năm học từ 2014 cho đến 2017. Các kết quả đạt được như sau: 

Năm học 2014-2015: Tài sản trí tuệ gồm: 8 đề tài cơ sở; 3 sáng kiến cấp cơ sở; 

2 sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh; 17 bài báo trong nước; 2 bài báo quốc tế; 28 kỷ 

yếu, tập san cấp trường; 28 ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần. Năm 2015: 2 sách 

giáo trình xuất bản tại nhà xuất bản. 

Năm học 2015-2016: Tài sản trí tuệ gồm: 17 đề tài cơ sở;  2 đề tài cấp tỉnh; 8 

sáng kiến cấp cơ sở; 4 sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh; 26 bài báo trong nước; 20 kỷ 

yếu, tập san cấp trường. Năm 2016: 7 sách giáo trình xuất bản tại nhà xuất bản; 6 

sách giáo trình xuất bản tại Nhà trường; 1 tài liệu hướng dẫn học tập; 16 chuyên đề 

tốt nghiệp. 

Năm học 2016-2017: Tài sản trí tuệ gồm: 20 đề tài cơ sở; 3 sáng kiến cấp cơ 

sở; 3 sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh; 60 bài báo trong nước; 3 bài báo quốc tế; 13 kỷ 

yếu, tập san cấp trường; 11 ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần. Năm 2017: 3 sách 

giáo trình xuất bản tại nhà xuất bản; 8 sách giáo trình xuất bản tại Nhà trường; 2 

sách chuyên khảo; 86 luận văn thạc sĩ; 54 chuyên đề tốt nghiệp; 4 khóa luận tốt 

nghiệp. 

Các  hoạt động khác: Đã tổ chức 01 buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề về Sở 

hữu trí tuệ. Nhà trường đã mời 01 giảng viên của Trung tâm đào tạo thuộc Cục sở 

hữu trí tuệ về tuyên truyền và phổ biến luật sở hữu trí tuệ và đạo đức trong nghiên 

cứu cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Mặc dù đã tiến hành được một số hoạt động cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ tuy 

nhiên do chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hoạt động quản lý Sở hữu trí 

tuệ của Nhà trường. Các hoạt động hiện tại đang thực hiện theo hướng dẫn tại Luật 

Sở hữu trí tuệ. Luật này quá rộng và áp dụng cho tất cả các lĩnh vực đôi khi khó áp 
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dụng cho Nhà trường. Do đó cần phải xây dựng văn bản hướng dẫn riêng phù hợp 

với các hoạt động KH&CN của Nhà trường. Cán bộ chuyên trách chưa được tập 

huấn về các vấn đề có liên quan đến quản lý sở hữu trí tuệ, phải tham gia nhiều việc 

nên đôi khi gặp nhiều khó khăn trong công việc. 

Cho đến hết năm học 2016-2017 Nhà trường chưa phát hiện được các hành vi 

vi phạm về sở hữu trí tuệ liên quan đến các tài sản trí tuệ của Nhà trường. 

Phương hướng quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ năm học 2018-2019: Hoàn 

thiện hệ thống văn bản hướng dẫn tài sản trí tuệ của Nhà trường, ghi nhận được 

100% các tài sản trí tuệ mới được tạo ra. Phát hiện những tài sản trí tuệ có tiềm 

năng để đăng ký bảo hộ độc quyền. Tìm kiếm cơ hội để thương mại hóa các sản 

phẩm trí tuệ của Nhà trường đồng thời theo dõi để phát hiện và ngăn chặn các hành 

vi vi phạm về sở hữu trí tuệ. 

Một số giải pháp thực hiện hoạt động sở hữu trí tuệ năm học 2018-2019. 

- Phòng QL NCKH là đầu mối soạn thảo các văn bản quản lý hoạt động sở 

hữu trí tuệ, tổ chức thực hiện theo quy trình soạn thảo văn bản do Nhà trường ban 

hành. 

- Bổ sung nhân lực cho Phòng QL NCKH, cử cán bộ chuyên trách đồng thời 

cử cán bộ chuyên trách đi học tập nâng cao trình độ về quản lý SHTT. 

- Xây dựng kế  hoạch hoạt động quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và triển khai 

thực hiện theo kế hoạch trong năm học đã được phê duyệt. 

- Tăng cường các hình thức truyền thông về SHTT qua các kênh như họp cơ 

quan, họp giao bao, sinh hoạt khoa học, họp hoặc sinh hoạt chuyên môn của các 

Khoa, Phòng, Trung tâm. 

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị như Phòng Đào tạo đại học, Phòng 

Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục về việc 

ghi nhận các tài sản trí tuệ từ các sản phẩm như sách, giáo trình, tệp bài giảng, sổ 

hướng dẫn theo dõi thực hành, khóa luận, chuyên đề, luận văn tốt nghiệp, ngân 

hàng câu hỏi đánh giá kết thúc học phần của các giảng viên và người học trong Nhà 

trường. 

- Xây dựng kế  hoạch hoạt động quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và triển khai 

thực hiện theo kế hoạch trong năm học đã được phê duyệt. 

1.5. Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học 

Trong năm học 2016-2017, Nhà trường đã thực hiện các hoạt động hợp tác 

nghiên cứu dưới các hình thức như báo, đề tài, sáng kiến, hội nghị, hội thảo... Các 

kết quả cụ thể như sau: 
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TT Loại hình 2016-2017 

1 Số bài Báo hợp tác với ngoài trường 33 

2 Số Đề tài/sáng kiến hợp tác với ngoài trường 1 

3 Hội nghị, hội thảo hợp tác với ngoài trường tổ chức 4 

Về hoạt động hợp tác quốc tế: Ký kết Biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác 

với trường Đại học Siliman, Philipin; tập đoàn EE21, Nhật Bản; Tổ chức Hoa 

trắng, Pháp. Đồng thời tích cực triển khai các nội dung ký kết với các trường đại 

học và tổ chức quốc tế về trao đổi giáo viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu và đào 

tạo, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin, tài liệu. Thực hiện và 

triển khai dự án QUT về xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực, đào tạo 

giảng viên theo nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án. Thực hiện viết đề xuất dự án của 

Hội đồng Anh và được phê duyệt, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia các 

chương trình hội thảo khoa học quốc tế và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ. Kết nối và xây dựng chương trình năng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ 

giảng viên và sinh viên nhà trường thông qua chương trình tình nguyện của giảng 

viên Úc. Thực hiện và triển khai dự án “Nuôi dưỡng nhân tài” của tập đoàn EE21, 

Nhật Bản.  Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Nhà trường tổ chức thành 

công Hội thảo Đào tạo Điều dưỡng ở Việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế với sự 

tham gia và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia từ các nước như Úc, Hoa Kỳ, 

Nhật Bản.. Đông thời, tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về chăm sóc nhười cao 

tuổi, điều dưỡng thảm họa, thực hành mô phỏng, phương pháp giảng dạy theo 

đường hướng hình thành năng lực trong khuôn khổ dự án QUT và các chương trình 

hợp tác. 

Một số điểm tồn tại: Việc hợp tác với các bệnh viện đa số là hợp tác về đào 

tạo, việc triển khai phối hợp với các bệnh viện thực hiện các đề tài còn rất hạn chế. 

Do năng lực ngoại ngữ còn hạn chế nên việc phối hợp và triển khai thực hiện các 

hoạt động KH&CN của giảng viên và sinh viên Nhà trường với các đối tác còn rất 

hạn chế. 

Giải pháp đề xuất: làm việc với các bệnh viện là cơ sở thực hành của Nhà 

trường về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, đặc biệt là đăng ký thực 

hiện các đề tài cấp bộ và tỉnh. Xây dựng đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho 

giảng viên và cho sinh viên Nhà trường. 

2. Phương hướng hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 

2.1. Mục tiêu hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 

- 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. 
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- Hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quản lý về hoạt động KH&CN. 

- Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý các hoạt động KH&CN. 

- Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của người học. 

- Phát hành được Tạp chí Nghiên cứu và Đào tạo điều dưỡng. 

2.2. Một số chỉ tiêu hoạt động chung 

- Hoàn thiện được hệ thống văn bản quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 

của người học.  

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

- Phát hành được 02 số Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 

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

cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. 

- Thực hiện hình thức khoán chi với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. 

2.3. Hoạt động KH&CN của viên chức, giảng viên và người lao động 

2.3.1. Định hướng hoạt động 

- 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. Trong đó tập trung vào thế 

mạnh của Nhà trường là các nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng. 

- Nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra, 

đánh giá theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. 

- 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. 

- Nghiên cứu đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý của các 

Khoa, Phòng, Trung tâm và Bộ  môn trong toàn Trường. 

- Các định hướng nghiên cứu trong năm của địa phương và của Ngành 

3.3.2. Các nội dung hoạt động KH&CN  

- Đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với định hướng của Nhà 

trường, của tỉnh Nam Định và của Bộ Y tế. 

- Biên soạn sách, giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập, tài liệu tham khảo. 

- Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 

- Tham dự các Hội thảo, Hội nghị khoa học các cấp, trong và ngoài nước. 

- Phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước theo đúng pháp luật. 
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- Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công 

nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.  

- Hướng dẫn học viên, người học tham gia các hoạt động KH&CN. 

- Tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực KH&CN. 

- Tham gia hội đồng thẩm định các nhiệm vụ KH&CN các cấp. 

- Tham gia các cuộc thi về KH&CN các cấp cả trong và ngoài nước và tham 

gia các hoạt động KH&CN khác. 

2.3.3. Một số chỉ tiêu hoạt động trong năm học 2017-2018 

- 25-30 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 05 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở trong số đó có 03 sáng kiến 

được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh;  

- Có 100 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong nước; 01 bài báo đăng 

trên tạp chí quốc tế; 

- 05 cuốn sách/giáo trình/tài liệu hướng dẫn học tập được nghiệm thu mới. 

- Có 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được phê duyệt; có 25-30 đề xuất nhiệm 

vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2018 được phê duyệt. 

2.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học 

2.4.1. Định hướng lĩnh vực nghiên cứu khoa học của sinh viên 

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả học tập lý thuyết, học thực hành phòng thí 

nghiệm, thực hành bệnh viện và thực tế cộng đồng. 

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh trong bệnh 

viện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

- Nghiên cứu phát hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp bách 

về môi trường hiện nay. 

2.4.2. Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của người học 

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực được đào tạo và các 

lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của người học dưới sự hướng dẫn của các cán 

bộ khoa học trong và ngoài Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng hoặc 

của các Khoa/Bộ môn. 

- Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng 

tạo khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học, các hội thi khác KH&CN cả trong và 

ngoài nước và các hình thức hoạt động KH&CN khác. 
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- Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn trong công tác 

chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác. 

- Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên các kênh phù hợp. 

2.4.3. Một số chỉ tiêu hoạt động trong năm học 2017-2018 

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

- 05 nhiệm vụ KH&CN do người học chủ trì được nghiệm thu. 

- Đăng tải được 05 bài báo khoa học có sự tham gia của người học trên tạp chí 

Khoa học Điều dưỡng và các tạp chí chuyên ngành khác. 

3. Giải pháp thực hiện 

3.1. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học 

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc quản lý các 

hoạt động KH&CN theo kế hoạch trong năm học đã được phê duyệt. 

- Bám sát kế hoạch để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của các nội dung trong 

kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho từng hoạt động KH&CN 

cụ thể trong năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Chủ trì biên soạn, soạn thảo các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn cần thiết cho 

các hoạt động KH&CN trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Xây dựng dự toán cấp 3 cho các hoạt động KH&CN trong năm. 

3.2. Phòng Tài chính kế toán 

Chuẩn bị kinh phí cho các hoạt động KN&CN trong năm theo dự toán cấp 3 

đã được phê duyệt. Phối hợp cùng phòng QL NCKH thanh quyết toán kinh phí cho 

các hoạt động KH&CN trong năm học. 

3.3. Phòng Công nghệ thông tin và Phòng Quản trị 

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cho hoạt động của Tạp chí Khoa học Điều 

dưỡng và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở theo đề xuất của 

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

3.4. Các Khoa, Phòng, Trung tâm trong toàn Trường 

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này đến tất cả các viên 

chức, giảng viên và người lao động trong đơn vị mình. Tổ chức cho viên chức, 

giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên đăng ký thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN theo quy định. 

3.5. Các viên chức, giảng viên, người lao động, học viên và sinh viên trong 

toàn Trường 
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Nam Định, ngày 16 tháng 8 năm 2017 

Phòng QL NCKH 

Trưởng Phòng 

 

 

 

Đỗ Minh Sinh 

Nghiên cứu kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của Nhà 

trường, chủ động xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. 

Tham gia đầy đủ vào các hoạt động học thuật (Hội thảo, Hội nghị khoa học, …) 

của Nhà trường khi có thông báo. 

 

 

 

  


