
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2016 

BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT 
(V/v Đăng ký đề tài cấp cơ sở và sáng kiến cấp Đơn vị /Trường) 

I. Thời gian, địa điểm thành phần 
o Thời gian: 15 giờ 00  ngày, ngày 18 tháng 01 năm 2016 
o Địa điểm: Phòng họp Đơn vị Huấn luyện kỹ năng, Lầu 5 Khoa Y Trường ĐH 

Y Dược Cần Thơ 
o Thành phần: cán bộ Đơn vị HLKN 

1. Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc (chủ tọa) 
2. Cn Tiết Anh Thư (thư ký) 
3. Ths. Trần Xuân Quỳnh 
4. Bs. Trần lê Công Trứ 
5. Bs. Bùi Công Minh 
6. Cn. Tô Thị Bích Sơn 
7. Cn. Nguyễn Thanh Trường 

 
II. Nội dung 
1. Đề xuất đề tài cấp cơ sở 
o ThS Ngọc thông qua nội dung hai bản đề xuất, giải trình nhu cầu, tính cấp thiết:   

Đề tài 1: “Khảo sát ý kiến của sinh viên và giảng viên về chương trình 
đào tạo Bác sĩ Đa khoa hệ chính quy theo học phần và phân tích đánh giá cấu 
trúc của chương trình” 

Đề tài 2: “Nghiên cứu hiệu quả của việc tự học có sản phẩm tại đơn vị 
Huấn luyện Kỹ năng và phân tích các nguồn lực cần có để đáp ứng cách thức 
tự học này” 

o Căn cứ nhu cầu của đơn vị, đơn vị thống nhất: đề tài 2 là thiết thực và cần thiết. 
Đề tài 1 sẽ do Hội đồng KH-ĐT trường quyết định 

o Đơn vị thống nhất thành viên tham gia 2 đề tài 
o ThS Phạm Thị Mỹ Ngọc: chủ nhiệm đề tài 
o ThS Trần Xuân Quỳnh: thành viên 
o BS Bùi Công Minh: thành viên 

2. Đề cuất sáng kiến cải tiến cấp trường 
o Cn. Thư đọc nội dung đăng ký sáng kiến tạo mô hình cánh tay, tên “Tạo mô 

hình cánh tay tiêm chích nhằm tăng cường tần suất thực hành của sinh 
viên với chi phí thấp” 

o Với quy mô đào tạo hiện nay và nhu cầu cần rèn luyện mô phỏng, tránh gây rủi 
ro và tổn thương trên bệnh nhân, nên giảng dạy các kỹ thuật tiêm truyền mô 



phỏng là rất cần thiết, với tần suất khoảng 1500 sinh viên/ năm thực hành trên 
cánh tay với số lần đâm kim trung bình 5-10 lần/ sinh viên, thì mô hình cánh 
tay công nghiệp khó đảm bảo độ bền. Cán bộ Đơn vị Huấn luyện kỹ năng 
thống nhất với nội dung đăng ký. Ý kiến đóng góp: 

o Chỉnh tên lại thành: Tạo mô hình cánh tay tiêm chích nhằm tăng cường tần suất 
thực hành của sinh viên với chi phí thấp. 

o Thành viên tham gia: 3 kỹ thuật viên của đơn vị 
 
Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày. 
 
     P. Trưởng Đơn vị                                                                         Thư ký 

(Đã ký)            (Đã ký) 
Phạm Thị Mỹ Ngọc       Tiết Anh Thư 

 


