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THÔNG BÁO

V vi c đ xu t nghiên c u, đĕng ký th c hi n
nhi m v khoa h c và công ngh c p c s nĕm h c 2017-2018
Thực hiện theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 c a
y ban nhân dân tỉnh B c Liêu Quyết định Ban hành Quy định quản lý và tổ ch c thực
hiện nhiệm v khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử d ng ngân sách nhà n c trên địa bàn
tỉnh B c Liêu;
Để chuẩn bị xây dựng kế ho ch nghiên c u khoa học năm học 2017-2018, Hội đồng
Nghiên c u Khoa học thông báo và đề nghị các Phòng, Khoa, cá nhân đề xuất nghiên c u,
đăng ký thực hiện các nhiệm v khoa học và công nghệ cấp cơ sở (gọi chung là đề tài/đề án).
Đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài/đề án khoa học và công nghệ (KH&CN) là đề
xuất, đăng ký c a Phòng, Khoa và cá nhân về những đề tài/đề án KH&CN mà các tổ
ch c, cá nhân thấy cần thiết phải nghiên c u nhằm làm sáng tỏ, giải quyết những vấn đề
thực tiễn đặt ra, ph c v thiết thực cho nhu cầu phát triển c a nhà tr ng, nhằm nâng cao
chất l ợng đào t o trong giai đo n 2017-2020 và những năm tiếp theo.
Nội dung các đề tài/đề án đăng ký thực hiện hoặc đề xuất nghiên c u phải h ng
đến thực hiện các nội dung nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết c a nhà tr ng bao
gồm công tác quản lý c a các Phòng ch c năng và công tác chuyên môn c a các Khoa
(đính kèm các nhiệm v khoa học trong thông báo này theo yêu cầu phát triển c a nhà
trường). Các đề tài/đề án phải đảm bảo có giá trị khoa học, thực tiễn và có tính khả thi.
Kết quả nghiên c u có khả năng ng d ng vào công tác quản lý, công tác chuyên môn
nhằm ph c v cho sự phát triển c a nhà tr ng.
Các Phòng, Khoa, cá nhân đề xuất nghiên c u, đăng ký thực hiện các nhiệm v
khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo mẫu đề xuất nhiệm v (kèm theo thông báo này).
Trên cơ sở các đề xuất/đăng ký này, Hội đồng Nghiên c u khoa học sẽ xem xét, quyết
định tuyển chọn hoặc giao nhiệm v cho các Phòng, Khoa, cá nhân thực hiện nghiên c u.
V th i gian ti p nh n đ xu t, đĕng ký:
Phiếu đề xuất hoặc phiếu đăng ký ch trì thực hiện đề tài c a Phòng, Khoa và cá
nhân gửi trực tiếp bản in đến th ký Hội đồng NCKH: Bà Nguy n Lê Tuy t Dung hoặc
gửi đến hộp th : tuyetdungd2001@gmail.com tr c ngày 15/10/2017.
Hội đồng Nghiên c u khoa học sẽ tổng hợp những đề xuất và đăng ký ch trì thực
hiện hợp lệ, xin ý kiến c a Hội đồng thành lập Hội đồng t vấn xem xét và ra quyết định.
Danh m c các nhiệm v KH&CN năm học 2017-2018 sẽ đ ợc thông báo đến các từng
Phòng, Khoa, cá nhân đ ợc giao nhiệm v và đ ợc đăng trên website c a tr ng Cao
đẳng Y tế B c Liêu.
Hội đồng Nghiên c u khoa học sẽ không hoàn trả các phiếu đăng ký, đề xuất
không đ ợc tuyển chọn vào danh m c các nhiệm v KH&CN năm học 2017-2018.

Hội đồng Nghiên c u khoa học đề nghị các Tr ởng Phòng, Khoa trong tr ng khi
nhận đ ợc văn bản này có kế ho ch phổ biến rộng rãi cho các giảng viên, cán bộ khoa học
công tác trong đơn vị mình biết để tham gia đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài/đề án.
Rất mong các Phòng, Khoa và cá nhân ho t động KH&CN quan tâm phối hợp để việc
xây dựng kế ho ch ho t động khoa học năm học 2017-2018 đ t kết quả tốt, góp phần thiết
thực vào quá trình thực hiện các m c tiêu phát triển và nâng cao chất l ợng c a nhà tr ng.

Nơi nhận:

CH TỊCH H I ĐỒNG NCKH
HI U TR
NG

- BGH;
- Các Phòng, Khoa;
- Lưu: VT, QLKHCS.
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Đ XU T NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH
C PC S
(Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học)

1. Tên nhiệm v KHCN:
2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện; tác động to lớn và ảnh
hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội c a tỉnh v.v...
Lưu ý:
- Nếu là nhiệm v đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu c a Lãnh đạo Huyện/Tỉnh y,
y ban nhân dân huyện/tỉnh cần trích dẫn đầy đ ;
- Nếu là nhiệm v từ nguồn đề xuất c a các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn
gọn):
3. M c tiêu:
4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đ t:
5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đ t kết quả:
6. Dự kiến tổ ch c, cơ quan hoặc địa chỉ ng d ng các kết quả t o ra:
7. Yêu cầu đối v i th i gian để đ t đ ợc các kết quả:
Kinh phí dự kiến:
Đơn vị cam kết có ph ơng án sử d ng kết quả t o ra khi nhiệm v khoa học và
công nghệ hoàn thành./.
XÁC NH N Đ N VỊ..........................
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.
- Kinh phí được tính dự kiến theo QĐ số 34/2017/QĐ-UBND ban hành ngày
04/11/2016 quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm
v khoa học và công nghệ có sử d ng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Ghi chú:
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DANH M C CÁC NHI M V KHOA H C
NG CHO S PHÁT TRI N C A NHÀ TR
NG NĔM 2017
N i dung

Công tác qu n lý
So sánh hiệu quả quản lý công tác đào t o bằng phần mềm Quản lý đào t o
ng d ng công nghệ thông tin trong giảng d y/quản lý,…

3

Đánh giá năng lực cán bộ - giáo viên đáp ng chuẩn nghề nghiệp

4

Khảo sát nhu cầu sử d ng nguồn nhân lực y tế nhằm ph c v cho công tác tuyển
sinh
Đề án/Giải pháp giải quyết những khó khăn trong quản lý HS-SV
Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý sinh viên sau khi tốt nghiệp
Xây dựng các giải pháp/đề án phát triển kinh tế nhà tr ng
Đổi m i công tác quản lý Tài chính
Đánh giá công tác đào t o bồi d ỡng viên ch c ngành y tế giai đo n 2014-2017 và
nhu cầu đào t o, bồi d ỡng giai đo n 2017-2020

5
6
7
8
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10

Đánh giá năng lực sinh viên .... sau tốt nghiệp và nhu cầu c a các cơ sở y tế

II

Công tác chuyên môn
Khảo sát các yếu tố ảnh h ởng đến kết quả học tập môn …..
(ưu tiên: các môn học có tỷ lệ sinh viên thi không đạt chiếm tỷ lệ cao)

1
2
3
4
5
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7
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Đánh giá ph ơng pháp d y và học các môn thực tập ngoài tr ng (thực tế cơ sở,
thực tập bệnh viện, thực tập tốt nghiệp/thực tế ngành,…)
Thái độ đối v i nghề nghiệp c a sinh viên ….
Bồi d ỡng, phát triển năng lực tự học cho sinh viên
Xây dựng bài giảng điện tử về ph ơng pháp d y học thí nghiệm …………. theo
h ng tăng c ng năng lực tự học, tự nghiên c u c a sinh viên
Đặc điểm bệnh nhân… / Nhân một tr ng hợp bệnh ….
Khảo sát tình hình tiêu chảy ở trẻ d i 5 tuổi t i bệnh viện ….
Đánh giá nhu cầu chăm sóc bệnh nhân …
Khảo sát sự cố y khoa không mong muốn c a ng i điều d ỡng …
Xác định các yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn ….
Đặc điểm dịch tễ các yếu tố nguy cơ c a bệnh không truyền nhiễm/bệnh truyền
nhiễm trong nhóm ….. t i …….
Nghiên c u kiến th c, thái độ và hành vi s c khoẻ sinh sản c a …. (sinh viên, học
sinh trung học phổ thông/trung học cơ sở)
Khảo sát mô hình bệnh tật t i …. (bệnh viện/cộng đồng) để cập nhật và điều chỉnh

TT
ch ơng trình đào t o theo h

N i dung
ng đáp ng nhu cầu xã hội

14
15

Đánh giá thực tr ng công tác tiêm ch ng ….
Mô tả tình hình sử d ng thuốc kháng sinh trên một bệnh …

16

Khảo sát các loài muỗi truyền bệnh t i ……, B c Liêu

17

Khảo sát thành phần hóa học c a một số loài d ợc liệu ……………….
Nghiên c u đánh giá hàm l ợng ho t chất d ợc liệu ………….t i ………. trên địa
bàn tỉnh B c Liêu

18
19

Khảo sát tác d ng d ợc lý chống oxy hóa c a d ợc liệu ……….. trên địa bàn tỉnh
B c Liêu

20

Khảo sát tác d ng bảo vệ gan c a d ợc liệu ………….. trên địa bàn tỉnh B c Liêu

* Ghi chú: Đây là các nhiệm v khoa học mang tính gợi mở nhằm đáp ng theo
yêu cầu phát triển chung c a nhà tr ng. Các Phòng, Khoa, cá nhân có thể đăng ký một
lĩnh vực nghiên c u khác nh ng phải đảm bảo đáp ng đ ợc công tác quản lý c a nhà
tr ng và ph c v cho các bài giảng chuyên môn, có tính khả thi và ng d ng cao.

