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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm học 2017 - 2018 và 

phương hướng hoạt động năm học 2018 -2019 

 

1. Thực trạng hoạt động KH&CN năm học 2017 - 2018 

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

 Năm học 2017 -2018, Nhà trường đã thực hiện vượt dự kiến các hoạt động 

trong Kế hoạch năm 2017, 2018. Cụ thể:  

- Xét và phê duyệt 25 đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2018. 

- Thẩm định 13 thuyết minh các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. 

 - Nghiệm thu được 19 nhiệm vụ KH&CN trong đó có: 18 đề tài cấp cơ sở và 

1 sáng kiến cấp cơ sở. 1 sáng kiến cấp tỉnh (Phạm Văn Sơn – Công nghệ thông tin) 

 - Đăng 85 bài báo trong đó có: 83 bài đăng trên các tạp chí trong nước và 2 

bài báo quốc tế. 

1.2. Hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu 

- Tháng 3 -11/2017, đã phát động  và tổ chức thành công cuộc thi Sáng tạo kỹ 

thuật trong sinh viên lần 1. Kết quả là có 43 ý tưởng tham gia, trải qua 3 vòng thi 

đã lựa chọn được 10 giải trong đó 1 giải nhất, 2 nhì, 2 ba, 4 khuyến khích. Từ đó 

kích thích phong trào nghiên cứu khoa học của Sinh viên. 

- Các Giảng viên tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Nam Định 

tháng 11/2017, có 3 sáng kiến đạt giải (1giải ba, 2 giải khuyến khích).  

- Tháng 5/2018, có 4 đề tài tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các 

trường Đại học Cao đẳng Y dược toàn Quốc lần thứ 19. Kết quả có 1 giải nhì và 2 

giải ba. 

1.3. Xây dựng các văn bản cấp trường về Quản lý các hoạt động KH&CN 

Quyết định 2092 ngày 6/10/2017 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

Quyết định 2145 ngày 17/10/2017 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động Sáng kiến của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 
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Quyết định 1259 ngày 29/06/2018 Về việc ban hành Quy đổi giờ chuẩn các 

hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định. 

Quyết định 1106 ngày 5/06/2018 Về việc Quy định tổ chức sinh hoạt khoa học 

tại các đơn vị. 

1.4. Hoạt động công bố kết quả nghiên cứu 

 Năm 2017, Nhà trường tiếp tục xuất bản được 2 số Đặc san (số 2 và số 3) 

công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017. 

 Năm 2018, Nhà trường đã được Bộ thông tin và truyền thông cấp Giấy phép 

xuất bản tạp chí Khoa học Điều dưỡng số17/GP-BTTTT ngày 12/01/2018 và có mã 

số ISSN 2615-9589. Đây là một bước tiến quan trọng khẳng định vị trí và uy tín 

của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu Điều dưỡng. Đến tháng 

6/2018, tạp chí đã ra mắt bạn đọc 2 số, mỗi số có hơn 13 bài nghiên cứu khoa học 

chất lượng là đề tài, luận văn của các nhà khoa học, học viên thuộc lĩnh vực Điều 

dưỡng. 

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.   

1.5. Hoạt động sở hữu trí tuệ 

Tháng 10/2017 Nhà trường đã chính thức ban hành quy định về quản lý hoạt 

động sở hữu trí tuệ mang tính chất đặc thù của Nhà trường căn cứ theo Luật Sở hữu 

trí tuệ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể phù hợp với đặc thù riêng của Nhà 

trường đã giúp cho hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ được đi vào nề nếp và chuyên 

nghiệp. Cụ thể Phòng quản lý nghiên cứu khoa học đã phân công cho 01 cán bộ 

phụ trách theo dõi hoạt động sở hữu trí tuệ của Nhà trường. Bộ phận chuyên trách 

có trách nhiệm phát hiện, nghi nhận các tài sản trí tuệ mới phát sinh đồng thời phát 

hiện những hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.  

a) Một số kết quả đạt được 

- Năm học 2017 -2018, Bộ phận chuyên trách đã ghi nhận đầy đủ các tài sản 

trí tuệ, cụ thể như sau: 18 đề tài cơ sở; 3 sáng kiến cấp cơ sở; 5 sáng kiến, giải pháp 

cấp tỉnh; 88 bài báo trong nước; 1 bài báo quốc tế; 3 kỷ yếu, tập san cấp trường; 2 

số tạp chí xuất bản. 

Năm 2018: 3 sách giáo trình xuất bản tại nhà xuất bản; 1 tài liệu hướng dẫn 

học tập; 48 luận văn thạc sĩ; 74 chuyên đề tốt nghiệp; 28 khóa luận tốt nghiệp. 

- Đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền 

sở hữu trí tuệ đến từng đơn vị và cá nhân trong toàn Trường bằng nhiều hình thức 
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như thông qua các buổi họp giao ban, họp cơ quan, họp và sinh hoạt chuyên môn 

của các Khoa, Phòng, Trung tâm. 

- Xây dựng các văn bản cấp trường về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ: Quyết 

định 2139 ngày 16/10/2017 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sở hữu 

trí tuệ tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

b) Một số điểm tồn tại 

Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số điểm còn tồn tại trong 

công tác sở hữu trí tuệ như: Bộ phận chuyên trách chưa kịp thời phát hiện các tài 

sản trí tuệ, nhận thức về sở hữu trí tuệ của các viên chức và người học trong 

Trường chưa cao, chưa hoàn thiện quy trình đăng ký quyền sở hữu tài sản trí tuệ. 

Cán bộ chuyên trách chưa được tập huấn và đào tạo về các vấn đề có liên quan 

đến hoạt động sở hữu trí tuệ do đó còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển 

khai thực hiện các công việc. 

1.6. Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học 

1.6.1. Một số kết quả đã đạt được: 

Trong năm học 2017-2018, 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: 

TT Loại hình 2017-2018 

1 Số bài Báo hợp tác với ngoài trường 33 

2 Số Đề tài/sáng kiến hợp tác với ngoài trường 3 

3 
Số bài báo có người ngoài trường tham gia phản biện 

tạp chí 
4 

4 
Số đề tài có người ngoài trường tham gia thẩm định 

HĐĐĐ 
17 

5 Hội nghị, hội thảo hợp tác với ngoài trường tổ chức 5 

Hoạt động hợp tác quốc tế: Nhà trường luôn 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: Đại học Quốc tế hội chữ thập đỏ Kyushu, Nhật Bản: Cử giảng viên 

sang hỗ trợ Nhà trường giảng dạy môn Nghiên cứu Điều dưỡng; tổ chức đoàn sinh 

viên sang học tập và trao đổi kinh nghiệm với sinh viên Trường. Đại học Điều 

dưỡng Louis Herrington – Đại học Baylor, Hoa Kỳ: Cử giảng viên sang hỗ trợ Nhà 

trường giảng dạy môn Phương pháp giảng dạy điều dưỡng, Thực hành Điều dưỡng 

dựa trên bằng chứng, Quản lý và Lãnh đạo điều dưỡg cho cao học Điều dưỡng 

khóa 4; tổ chức tiếp đón đoàn giảng viên sinh viên Nhà trường sang học tập theo 
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chương trình study tour hàng năm; đồng ý hỗ trợ Nhà trường xây dựng chương 

trình đào tạo Tiến sĩ Điều dưỡng. 

Các chương trình - Dự án hợp tác quốc tế đã tham gia và hoặc triển khai thực 

hiện: thực hiện viết đề xuất dự án của Hội đồng Anh, viết đề xuất dự án “Phát triển 

trung tâm đào tạo Hộ sinh chất lượng cao” thuộc chương trình Erasmus+KA2, viết 

đề xuất dự án Digital Care thuộc chương trình Erasmus. 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. 

Tô chức các Hội nghị, hội thảo, chuyên đề: “Chăm sóc vết thương” trong 

khuôn khổ dự án của Hội Đồng Anh; “Cập nhật can thiệp Điều dưỡng trên người 

bệnh tăng huyết áp” trong khuôn khổ Chương trình Học giả Fulbright; “Quản trị 

điều dưỡng” và “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho điều dưỡng về chăm sóc trẻ” do các 

chuyên gia đến từ Hoa Kỳ thực hiện                 

1.6.2. Một số điểm hạn chế: mặc dù có nhiều sản phẩm từ hoạt động hợp tác 

tuy nhiên đa số vẫn là các hợp tác mang tính cá nhân của các giảng viên Nhà 

trường với các giảng viên thuộc các cở sở giáo dục khác. Việc ký kết hợp tác với 

các đối tác là các bệnh viện vẫn chủ yếu là hợp tác trong đào tạo. Số lượng các sản 

phẩm công bố có sự hợp tác quốc tế còn rất hạn chế. 

1.6.3. Một số đề xuất: Để tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học cần phải tổ 

chức các buổi tọa đàm, hội thảo với các đối tác tiềm năng như các Sở Y tế tỉnh 

Nam Định các trung tâm y tế và các bệnh viện để xác định nhu cầu và năng lực của 

mỗi bên từ đó đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác và triển khai các hoạt động hợp 

tác thực chất. Tiến hành ký kết biên bản hợp tác về NCKH với các bệnh viện trên 

địa bàn tỉnh từ đó hai bên bàn bạc đi đến triển khai các hoạt động nghiên cứu 

chung. 

2. Phương hướng hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 

2.1. Mục tiêu hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 

- 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. 

- 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. 

- Đưa Tạp chí Khoa học Điều dưỡng vào danh mục tính điểm công trình khoa 

học của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. 

2.2. Một số chỉ tiêu hoạt động chung 
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- Xây dựng được kế hoạch phát triển KH&CN của Nhà trường giai đoạn 

2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

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

của người học.  

- Tổ chức được tối thiểu 10 hội nghị sinh hoạt khoa học dưới các hình thức 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 1106/QĐ-ĐDN ngày 05 tháng 6 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc quy định tổ chức sinh 

hoạt khoa học tại các đơn vị. 

- Phát hành được 04 số Tạp chí Khoa học Điều dưỡng và Tạp chí được quy 

đổi điểm công trình khoa học (trong danh mục tính điểm công trình khoa học của 

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) tối thiểu là 0,25 điểm. 

- 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. 

- Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công 
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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 2018-2019 

- 20 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được nghiệm thu; 04 sáng kiến được công 

nhận ở cấp cơ sở trong số đó có 01 sáng kiến được công nhận ở cấp tỉnh;  

- 40 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong nước và quốc tế; 

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

10 cuốn chỉnh sửa/bổ sung/tái bản. 

- 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/bộ được phê duyệt; 30 nhiệm vụ KH&CN 

cấp cơ sở năm học 2019-2020 được phê duyệt. Trong đó tối thiểu có 10 nhiệm vụ 

liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng, có 05 nhiệm vụ do cán bộ trẻ thực hiện. 

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. 

- 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. 
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2.4.3. Một số chỉ tiêu hoạt động trong năm học 2018-2019 

- Tổ chức Hội thi ý tưởng sáng tạo trong sinh viên lần 2 năm 2019. 

- Tổ chức được 01 Hội nghị khoa học dành riêng cho sinh viên. 

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

- Đăng tải được 10 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 

Nghiên cứu kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 của Nhà 

trường, chủ động xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. 
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Nam Định, ngày 16 tháng 7 năm 2018 

Phòng QL NCKH 

Trưởng Phòng 

 

 

 

Đỗ Minh Sinh 

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

của Nhà trường khi có thông báo. 

 

 

 

 


