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KẾ HOẠCH
Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học Bệnh viện năm 2022
và để đảm bảo chất lượng các đề tài, sáng kiến khoa học năm 2022 đạt yêu cầu,
tính ứng dụng cao;
Hội đồng khoa học Bệnh viện xây dựng Kế hoạch tập huấn phương pháp
nghiên cứu khoa học năm 2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YẾU CẦU
1. Mục đích
- Cung cấp kiến thức cần thiết để thực hiện một đề tài, sáng kiến khoa học.
- Khuyến khích cán bộ viên chức tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần
đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện.
2. Yêu cầu
- Tổ chức buổi tập huấn nghiêm túc, nội dung phù hợp với điều kiện nghiên
cứu khoa học tại cơ sở.
- Các chủ nghiệm và thành viên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2022 bắt
buộc phải tham gia lớp tập huấn này.
II.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Thời gian: Từ 14h00’ - 16h30’, ngày 21 và 22/4/2022
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5 Nhà A - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
3. Thành phần tham gia.
- Các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm 2022
- Các Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng, cử
nhân điều dưỡng.
- Các cán bộ quan tâm đến nghiên cứu khoa học.
4. Quản lý lớp học: Ths.Bs. Bùi Thị Thu Hà
III. NỘI DUNG.
TT
Tên bài giảng
Thời gian
Giảng viên
Tổng quan về phương pháp Nghiên
BS.CKII. Vũ Hùng Vương
1
cứu khoa học
PGĐ - Phó Chủ tịch HĐKH
Các Bước thực hiện đề tài nghiên cứu
Ngày
Ths.BS. Trịnh Tiến Hùng
2
khoa học
21/4/2022 K. Tim Mạch
Hướng dẫn xây dựng và thực hiện
Ths. Nguyễn Anh Tuấn
3
sáng kiến khoa học.
P. VT-TBYT

TT
4
5
6
7
8

Tên bài giảng
Thời gian
Hướng dẫn xây dựng phiếu nghiên
cứu, Bệnh án nghiên cứu.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân
tích số liệu SPSS 16.0 và các phần
mềm khác...
Ngày
Hướng dẫn trình bày một ca bệnh trên
22/4/2022
Lâm sàng.
Hướng dẫn viết Kết luận và Bàn luận
đề tài.
Hướng dẫn làm Slide, thuyết trình một
nghiên cứu khoa học.

Giảng viên
Ths. Bs.Đặng Cao Kỳ
K.Ngoại tổng hợp
Ths.Bs.Đỗ Trung Kiên
K.Ngoại tổng hợp
Bs.CKII.Lê Văn Lợi
K.CTCH
Ths.Bs. Nguyễn Việt Thắng
K. Nội tổng hợp
Ths.Bs.Đỗ Văn Nghĩa
P. KHTH

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
1. Phòng CNTT: Chuẩn bị máy tính, máy chiếu.
2. Phòng HCQT: Chuẩn bị Hội trường, nước uống, tăng âm loa đài.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học
năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Yêu cầu các khoa, phòng, các
cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- HĐKH Bệnh viện;
- Đăng Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH.
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