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TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢƠC 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 13 tháng 7 năm 2017 

                                              

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017  

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NĂM HỌC 2017 - 2018 
 

A. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 

1. Thuận lợi và khó khăn chung 

1.1 Thuận lợi 

Năm học 2016-2017 đã diễn ra khá thành công và thuận lợi, đơn vị Huấn luyện Kỹ năng 

(HLKN) đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy với chất lƣợng khá cao đó là nhờ vào sự nỗ lực, 

đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm và chia sẻ công việc cho nhau của của cán bộ trong 

đơn vị. Bên cạnh đó, thành công này còn có đƣợc nhờ những thuận lợi khách quan: có đƣợc sự 

quan tâm chỉ đạo của Ban giám Hiệu, sự hỗ trợ nhiệt tình của các Khoa/phòng và các giảng 

viên kiêm giảng, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên và nhu cầu làm việc của 

cán bộ. 

1.2 Khó khăn 

Khối lƣợng công việc hành chánh tƣơng đối nhiều do đặc thù của HLKN là đơn vị liên đới 

của các Khoa khác: lịch giảng, quản lý giờ giảng, trang thiết bị, quản lý sinh viên, công tác 

kiêm nhiệm  

Do đội ngũ giảng viên đa dạng, với hơn 50 giảng viên kiêm giảng từ các khoa (Y, Y tế 

Công cộng, Điều dƣỡng, Răng Hàm Mặt) nên công tác điều động, giám sát còn gặp nhiều khó 

khăn 

2. Tổng kết các mặt công tác 

2.1 Công tác chính trị tƣ tƣởng 

Thực hiện nghiêm quan điểm, đƣờng lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc. Tham gia học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng do Đảng Bộ trƣờng 

tổ chức. Tích cực tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII 

ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, nâng cao chất lƣợng đào tạo, đảm bảo chất lƣợng trong dạy-học và các mặt hoạt động. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kỷ luật, 

kỷ cƣơng phối hợp tốt trong công tác, phát huy tính dân chủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ 

trong đơn vị. 

2.2 Công tác đào tạo 

2.2.1 Công tác Quản lý đào tạo và chƣơng trình đào tạo 

Chƣơng trình giảng dạy kỹ năng theo hệ thống tín chỉ cho các đối tƣợng đã đƣợc chỉnh 

sửa, cập nhật mới, phù hợp với nhu cầu đào tạo. Đề cƣơng chi tiết các học phần đƣợc điều 

chỉnh tên một số bài, rà soát xây dựng lại mục tiêu, bổ sung xây dựng chuẩn đầu ra của học 
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phần; đã thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp đơn vị, đang chờ phê duyệt của Hội đồng Khoa 

học- Đào tạo Trƣờng.  

100% giáo trình các học phần đƣợc nghiệm thu cấp đơn vị. 

HLKN đã cập nhật bổ sung và ban hành quy chế học tại đơn vị bao gồm nội quy học, quy 

chế về dạy- học, tự học, kiểm tra đánh giá; xây dựng sổ tay “Học tập Kỹ năng Y khoa”, tài liệu 

Hƣớng dẫn tự học Tiền lâm sàng I cho sinh viên; xây dựng các sổ quản lý sinh viên nhƣ sổ 

theo dõi mỗi buổi học, phòng tự học... 

Sinh viên đƣợc cung cấp đầy đủ giáo trình của hai học phần, tài liệu Hƣớng dẫn tự học 

Tiền lâm sàng I, sổ tay sinh viên trƣớc khi vào học phần; đƣợc triển khai và phổ biến về 

chƣơng trình HLKN, mục tiêu đào tạo, tất cả các nội quy, quy chế trong trong buổi sinh hoạt 

đầu khóa, sổ tay sinh viên, và thông qua cán bộ quản lý khóa 

Thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên tham gia giờ học, sinh viên nghỉ, đổi nhóm thực 

tập... 

2.2.2 Hoạt động giảng dạy 

Triển khai đúng và đầy đủ chƣơng trình đào tạo; hoàn thành số giờ chuẩn theo kế 

hoạch. HLKN đã hoàn thành 5.399 tiết chuẩn (giảm 46.5% so với cùng kỳ năm trƣớc), do thay 

đổi chƣơng trình và cắt giảm đối tƣợng đào tạo (Y và YHCT liên thông) với 4 đối tƣợng: Y Đa 

khoa, YHCT, RHM, YHDP (Tiền lâm sàng I, II); với qui mô đào tạo là 2177 sinh viên (Bảng 

1) 

Bảng 1: Bảng so sánh số sinh viên và số giờ giảng ở năm học 2016-2017 và 2015-2016 

Năm học Tổng sinh viên Tổng giờ giảng Giờ giảng HLKN Giờ mời giảng 

2016-2017 2.177 5.399 2.966,4 (55%) 2.432,6 (45%) 

2015-2016 4.777 10.092 5.283,6 (52,3%) 4.808,4 (47,7%) 

 

Lịch giảng đƣợc lên cụ thể cả học kỳ, phù hợp với tình hình công tác của các bộ môn 

liên quan. Lịch giảng đƣợc gửi đến các giảng viên qua email, phân công cán bộ trực theo dõi 

hàng ngày lịch giảng. 

Công tác dự giờ đƣợc duy trì: hơn 60 lƣợt cán bộ trẻ, cán bộ đơn vị dự giờ cán bộ có 

kinh nghiệm, 8 lƣợt lãnh đạo dự giờ với giảng viên 

Phƣơng pháp dạy- học đa dạng, với các phƣơng pháp dạy- học tích cực nhƣ học từng 

đôi, học nhóm, đóng vai, hình ảnh, giải quyết vấn đề..... 

Công tác lấy ý kiến phản hồi về hoạt động dạy- học của giảng viên và ý kiến về chất 

lƣợng đào tạo đƣợc thực hiện online với 100% giảng viên cơ hữu (282 sinh viên/ 7 cán bộ cơ 

hữu và 187 sinh viên góp ý về chƣơng trình đào tạo, chất lƣợng đào tạo- phụ lục 5), đƣợc tổng 

kết, báo cáo và xây dựng các giải pháp khắc phục. Nhiều ý kiến nhận xét các giảng viên có 

cách giảng bài sinh động, lôi cuốn, thuyết phục, chỉ ra đƣợc những lỗi thƣờng mắc, đặc biệt 

liên hệ thực tế trên lâm sàng, giúp sinh viên dễ hình dung và nhớ bài tốt. Bên cạnh đó, vẫn còn 

một số giảng viên chƣa thực hiện kiểm tra cuối buổi cũng nhƣ không đánh giá việc thực hành 

của sinh viên một cách toàn diện; vẫn còn một số ít giảng viên chƣa đảm bảo giờ dạy (vào lớp 
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trễ, tan lớp sớm); kỹ thuật viên chƣa giành nhiều thời gian trên lớp lúc sinh viên tự thực hành 

để có thể kịp thời giải đáp thắc mắc, kiểm tra độ chính xác trong khi sinh viên thao tác. 20-

25% sinh viên có ý kiến về thời lƣợng thực hành của mỗi bài kỹ năng thủ thuật, thăm khám là 

chƣa đầy đủ cũng nhƣ chƣa đủ thời gian cho bản thân tự học tại nhà cũng nhƣ tại phòng tự học 

của đơn vị Huấn luyện Kỹ năng; chƣa hài lòng về các mô hình thực hành tại Huấn luyện Kỹ 

năng và các hỗ trợ tự học (Thời gian tự học, phƣơng tiện, điều kiện tự học, tài liệu tham khảo, 

phòng tự học….) 

 

2.2.3 Hoạt động tự học của sinh viên 

Có cán bộ quản lý về tự học nên việc theo dõi, đánh giá khả năng tự học của sinh viên 

đƣợc thực hiện sâu sát hơn, đồng thời góp phần giảm bớt gánh nặng cho cán bộ quản lý khóa. 

Lịch thực hiện bài tập tự học đƣợc thông báo sớm giúp sinh viên có thể sắp xếp đƣợc thời gian 

thực hiện bài tập tự học. Trong năm học, có những điều chỉnh cải tiến trong công tác quản lý tự 

học giúp sinh viên tự học tốt hơn nhƣ: thay đổi giờ tự học và giờ thực hiện bài tập tự học, tận 

dụng những phòng học trống để có thể đáp ứng việc tự học và thực hiện bài tập tự học khi quá 

tải.  

Nội dung bài tập tự học đƣợc cập nhật, gắn với tình huống lâm sàng giúp sinh viên gắn 

kết kỹ năng đã học vào lâm sàng, ứng dụng đƣợc nội dung thực hành và giúp ngƣời học nâng 

cao năng lực tự học, tự nghiên cứu. Có 540/744 bài tập video (chiếm 72.58%) và 677/2560 bài 

tập giấy (chiếm 26.45%) đƣợc chấm và phản hồi giúp sinh viên rút kinh nghiệm trong thực 

hiện kỹ năng Y khoa (phụ lục 1) 

2.2.4 Kiểm tra, đánh giá 

Công tác kiểm tra, lƣợng giá sinh viên đảm bảo tính khách quan và giá trị: đánh giá 

chuyên cần đƣợc quy định với thang điểm cụ thể; kiểm tra thƣờng xuyên đƣợc đánh giá bằng 

nhiều hình thức nhƣ kiểm tra trong giờ học, kiểm tra tự học qua bài tập tình huống và các 

video tự học; đánh giá cuối học phần đƣợc tổ chức đúng quy trình đảm bảo khách quan, đa 

dạng đề thi, các chủ đề đều có checklist, bao phủ mục tiêu đào tạo của chƣơng trình và bám sát 

chuẩn đầu ra của học phần. Kết quả học tập của sinh viên đƣợc đánh giá và thống kê theo từng 

học phần, tỉ lệ sinh viên điểm <5 chiếm tỉ lệ khoảng 1%, điểm >8 chiếm tỉ lệ khoảng 20% (phụ 

lục 2)    

Tồn tại:  

- Một số sinh viên chƣa nắm đƣợc Đề cƣơng chi tiết học phần, đặc biệt là mục tiêu và chuẩn 

đầu ra của học phần. 

- Tài liệu Hƣớng dẫn tự học của Học phần Tiền lâm sàng II chƣa đƣợc triển khai vào đầu học 

phần. 

- Vẫn còn tình trạng sinh viên đến lớp muộn, vắng học không phép…(phụ lục 3). Một số nhóm 

sinh viên vẫn còn ổn định trễ so với giờ quy định,  giao - nhận dụng cụ trƣớc và sau buổi học 

còn chậm trễ nên ảnh hƣởng đến giờ học 
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- Số lƣợng sinh viên trong nhóm đông (trung bình 40 sinh viên/ nhóm) nên vẫn còn tình trạng 

sinh viên chen nhau để đƣợc xem thị phạm; và ảnh hƣởng đến việc quản lý lớp, theo dõi, giải 

đáp, sữa chữa và kiểm tra cuối buổi của giảng viên. 

- Kỹ thuật viên còn chƣa theo sát lớp vào giữa giờ nên việc giải đáp thắc mắc và kịp thời sửa 

lỗi cho sinh viên còn hạn chế. 

- Chỉ có 01 phòng tự học (trung bình có 2 - 4 nhóm tự học/ buổi), thiếu phòng tự học nên sinh 

viên phải tận dụng phòng học trống, hành lang, sân trống,... vì thế chất lƣợng tự học và các bài 

tập tự học (video clip) chƣa đƣợc đảm bảo 

- Số lƣợng bài tập tự học nhiều nhƣng số lƣợng cán bộ ít nên việc chấm bài còn ít (phụ lục 1) 

vì thế chƣa đánh giá đƣợc toàn diện khả năng tự học của sinh viên. Việc phản hồi kết quả tự 

học chƣa đảm bảo trƣớc khi thi. 

- Chƣa tổ chức nghiệm thu chính thức cấp đơn vị ngân hàng đề thi theo phƣơng hƣớng năm 

học đã đƣa ra 

2.3 Công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 

5/5 giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia các hoạt động khoa học: hội nghị, hội thảo, báo 

cáo chuyên đề, báo cáo khoa học..... 

Tham gia hƣớng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp 2017 (01 sinh viên) 

Đăng ký tên đề tài hƣớng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp 2018 (01 sinh viên) 

Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của trƣờng. Tổ chức một buổi hội thảo về giảng 

dạy tích cực tại Đơn vị Huấn luyện kỹ năng với đoàn Đại học Washington, Hoa Kỳ 

Triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng và đƣợc duyệt một đề xuất Sáng kiến 

cải tiến cấp đơn vị 

Thành viên 01 đề tài cấp Tỉnh (tỉnh Hậu Giang) 

Tồn tại:  

Chƣa chủ động trong hoạt động hợp tác quốc tế 

Chƣa tổ chức báo cáo chuyên đề theo kế hoạch 

Chƣa có bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành. 

2.4 Công tác quản lý nhân sự 

2.4.1 Cán bộ cơ hữu 

HLKN có 08 cán bộ cơ hữu với 01 giảng viên chính, 04 giảng viên, 03 kỹ thuật viên (trong 

đó có 04 nữ). Đa số giảng viên hai bằng cấp sau đại học và các kỹ thuật viên đều có trình độ 

đại học. Năm học 2016- 2017, HLKN có 02 giảng viên đang học sau đại học, 01 giảng viên 

nghỉ hậu sản. Tuy nhiên, giờ giảng do cán bộ đơn vị Huấn luyện kỹ năng đảm nhiệm vẫn đạt 

>50% tổng số giờ giảng; đây là sự cố gắng rất lớn của đội ngũ giảng viên cơ hữu.  

Công tác tổ chức và phân công cán bộ đƣợc thực hiện một cách dân chủ, 100% cán bộ cơ 

hữu đều đảm nhận công tác chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ: tham gia giảng dạy 

kỹ năng vƣợt giờ chuẩn (trung bình 600 - 800 tiết chuẩn/ giảng viên) với 2966 giờ chuẩn 

(chiếm 54.96% tổng giờ giảng đơn vị) (bảng 4- phụ lục), khám chữa bệnh, thực hành lâm 

sàng... Cán bộ trợ giảng có 03 cán bộ đảm nhận 2626 giờ chuẩn phục vụ giảng dạy. Ngoài ra 

mỗi cán bộ cơ hữu của HLKN còn đảm nhận công tác hành chính (ít nhất 3 công việc/ cán bộ), 
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do đặc thù hoạt động giảng dạy của đơn vị là liên đới các khoa, phòng và sinh viên. Cụ thể các 

công tác quản lý nhƣ: nhân sự, chƣơng trình, tự đánh giá, trang thiết bị (chia ra các nhóm: mô 

hình, tủ bàn ghế, điện máy, công cụ dụng cụ), quản lý sinh viên các khóa, các trợ lý: giáo tài, 

giáo vụ, NCKH-QHQT, văn thƣ.....Kiêm nhiệm các công tác khác ngoài đơn vị nhƣ Trƣởng 

đơn vị Kiểm định chất lƣợng, hỗ trợ phục vụ giảng dạy Phẫu thuật thực hành. 

 Đa số cán bộ thực hiện tốt nội qui công sở và tham gia đầy đủ các hoạt động chung của 

trƣờng. Cán bộ viên chức HLKN đã tích cực học tập tự học để nâng cao năng lực chuyên môn 

nghiệp vụ: tham gia các buổi hội thảo chuyên môn và giáo dục học (tim mạch, nội tiết, hô hấp, 

đảm bảo chất lƣợng, ngoai ngữ, nghiệp vụ sƣ phạm, trung cấp lý luận chính trị …) với nhiều 

giấy chứng chỉ, chứng nhận. 

2.4.2 Cán bộ kiêm nhiệm và kiêm giảng 

Năm học 2016 – 2017, HLKN có 06 cán bộ kiêm nhiệm và 53 cán bộ kiêm giảng từ 18 bộ 

môn thuộc 3 khoa (Y, YTCC, Điều Dƣỡng), giảng dạy 2432 tiết (45.04% tổng giờ giảng đơn 

vị) (bảng 4- phụ lục). Đa số các cán bộ đều nhiệt tình tham gia giảng dạy và lƣợng giá sinh 

viên đúng theo lịch giảng của phòng Đào tạo và HLKN 

 Tồn tại: 

- Một số giảng viên khi giảng dạy chƣa thống nhất về mặt nội dung bài giảng khiến sinh viên 

còn hoang mang, lúng túng trong thực hành và thi cử; chƣa nghiêm túc trong kiểm tra cuối 

buổi học, thi cuối kỳ và chƣa quan tâm đến cho phản hồi sinh viên sau thi nên ảnh hƣởng tính 

công bằng, tạo áp lực cho sinh viên. 

- Vẫn còn tình trạng cán bộ kiêm giảng đến lớp muộn hoặc về sớm hoặc báo bận đột xuất hoặc 

chƣa bám sát lớp học  

2.5 Công tác quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất 

 - Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị đi vào nề nếp, theo qui trình cụ thể; trong tình hình 

cơ số tài sản, thiết bị ngày càng tăng.  

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê, công tác dự trù, dự toán  

-Việc nhận và trả dụng cụ của sinh viên đƣợc thực hiện đúng qui định 

Tồn tại:  

- Sinh viên còn chậm trễ trong việc nhận và trả phòng, dụng cụ khi học và tự học, làm ảnh 

hƣởng đến các tổ khác. 

- Một số mô hình mau hỏng do thao tác thủ thuật xâm lấn làm ảnh hƣởng đến việc học của 

sinh viên. Trong khi công tác sửa chữa mô hình còn chậm.  

- Sử dụng chƣa hiệu quả các sổ quản lý tài sản nhƣ sổ nhật ký thiết bị, lý lịch máy… 

2.6 Công tác đoàn hội và các hoạt động khác 

- Tham dự đầy đủ tƣơng đối các hội nghị của trƣờng, các buổi sinh hoạt của công đoàn 

trƣờng  

- Tham gia thi đấu các giải quần vợt do sở Y tế các địa phƣơng tổ chức, giảu văn nghệ do 

Công đoàn Trƣờng tổ chức, khám sức khỏe từ thiện… 
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- Đóng góp quỹ vì ngƣời nghèo, tấm lòng vàng, khuyến học, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, 

xây dựng nhà tình nghĩa, Maccabe. Đóng phí công đoàn đầy đủ, đúng thời gian qui định. 100% 

nam trong đơn vị không hút thuốc lá.   

- Thăm hỏi kịp thời các đồng nghiệp, thân nhân khi gặp khó khăn, bệnh tật, ma chay, hiếu 

hỉ trong và ngoài đơn vị.  

- Tổ chức góp hụi không lãi hàng tháng giúp công đoàn viên mua sắm vật dụng gia đình.  

- Hỗ trợ đào tạo cho các đối tƣợng Cử nhân điều dƣỡng, cử nhân Y tế công cộng hệ chính 

qui và hệ vừa làm vừa học.  

  

B. Phƣơng hƣớng năm học 2017-2018 

1. Dự báo tình hình 

Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ đang trên đà phát triển mạnh, với phƣơng châm hoạt 

động “Trách nhiệm – Chất lƣợng – Phát triển – Hội nhập”  và nhận đƣợc sự quan tâm của các 

Bộ ngành, bên cạnh đó Trƣờng vừa đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi 

mới cơ chế hoạt động của Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ theo hƣớng tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh; tất cả vừa là 

động cơ, thận lợi, vừa là thử thách cho mỗi cán bộ viên chức trƣờng trong xây dựng kế hoạch 

hành động cho bản thân và tập thể 

Đào tạo Kỹ năng tiền lâm sàng đƣợc quan tâm trong nền giáo dục Y khoa trong và ngoài 

nƣớc 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị Huấn luyện kỹ năng; căn cứ các mặt đã làm đƣợc 

và các tồn tại; năm học 2017-2018 đơn vị Huấn luyện kỹ năng có phƣơng hƣớng hoạt động và 

giải pháp thực hiện nhƣ sau: 

2. Phƣơng hƣớng hoạt động và giải pháp thực hiện   

2.1 Công tác chính trị tƣ tƣởng 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh quan điểm, đƣờng lối, nghị quyết, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng do Nhà Trƣờng tổ chức.  

Thực hiện tốt phƣơng châm năm học. Quan tâm việc tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cƣơng phối hợp tốt trong công tác, phát huy tính 

dân chủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong Đơn vị. 

2.2 Công tác đào tạo 

Mọi hoạt động đào tạo được đảm bảo chất lượng về: 

- Chƣơng trình đào tạo: xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá kết 

quả và đƣa ra các biện pháp cải tiến trong: đánh giá chƣơng trình đào tạo, đề cƣơng chi tiết, kế 

hoạch bài giảng, bài giảng; nghiệm thu giáo trình cấp trƣờng; 



7 

 

- Hoạt động đào tạo: xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá kết quả 

và đƣa ra các biện pháp cải tiến trong: đổi mới phƣơng pháp dạy- học, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giảng dạy, tự học, kiểm tra đánh giá, các hoạt động giám sát dự giờ…. 

- Tổ chức đào tạo: xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá kết quả và 

đƣa ra các biện pháp cải tiến trong: lịch giảng, giờ giảng, quản l ý lớp học, quản lý sinh viên, 

sinh hoạt sinh viên; 

Một số giải pháp cụ thể: 

- Xây dựng các quy trình: quản lý học - tự  học, quản lý tài sản, nghiên cứu khoa học…..  

- Triển khai phổ biến Đề cƣơng chi tiết học phần đến giảng viên, sinh viên tham gia dạy - học 

ở Đơn vị Huấn luyện kỹ năng. Hoàn chỉnh và triển khai tài liệu Hƣớng dẫn tự học của Học 

phần Tiền lâm sàng I, II đến sinh viên vào đầu học phần. Tiếp tục tăng cƣờng hiệu quả sinh 

hoạt đầu khóa cho sinh viên để sinh viên hiểu rõ mục đích, nắm rõ qui trình học tại HLKN 

- Tổ chức những buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về phƣơng pháp và nội dung giảng để đảm 

bảo tính thống nhất. Tổ chức các buổi tập huấn phƣơng pháp giảng dạy với từng loại kỹ năng 

cho các giảng viên mới 

- Tiếp tục tổ chức các khảo sát lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy (100% 

cán bộ cơ hữu và 30% cán bộ kiêm giảng), khảo sát về chất lƣợng đào tạo, chƣơng trình đào 

tạo 

- Tăng cƣờng công tác dự giờ,  và phản hồi qua phiếu dự giờ  

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên trong xét trừ điểm rèn luyện các trƣờng hợp sinh viên 

vi phạm nội quy học tập  

- Rà soát và hoàn chỉnh các đề thi phù hợp với năng lực sinh viên. Tổ chức nghiệm thu ngân 

hàng đề thi chạy trạm 

- Tăng cƣờng khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên bằng các bài kiểm tra trắc nghiệm 

online và chuyên đề biên dịch các kỹ năng Y khoa.  

- Cập nhật thông tin trên trang web của HLKN và đăng tải những video sinh viên thực hiện có 

chất lƣợng cao, video mẫu do đơn vị thực hiện nhằm có một kênh thông tin chính thống cho 

sinh viên học tập 

2.3 Công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế 

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá kết quả và đưa ra các biện pháp 

cải tiến trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:  

- Triển khai nghiên cứu khoa học các cấp theo hai định hƣớng: giáo dục Y học và 

chuyên ngành, 2 năm/ đề tài/ giảng viên 

- Triển khai sáng kiến cải tiến cấp đơn vị 

- Triển khai các sinh hoạt chuyên đề về Huấn luyện Kỹ năng, Giáo dục, và chuyên 

ngành, 3 tháng/ chuyên đề 

- Hƣớng dẫn viết luận văn tốt nghiệp cho sinh viên, 1 sinh viên/ thạc sĩ/ năm 

- Khuyến khích giảng viên viết bài báo đăng tạp chí chuyên ngành. 

 - Chủ động tìm đối tác quốc tế về Giáo dục Y học và Huấn luyện Kỹ năng 

2.4 Công tác quản lý nhân sự 
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Mỗi cán bộ thực hiện công việc theo đúng quy trình chất lƣợng PDCA (plan, do, check, 

act): 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các công việc đƣợc giao, đánh giá kết quả 

dựa trên hiệu quả công việc. 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát việc giảng dạy, có báo cáo cụ thể cho từng trƣờng 

hợp trong giao ban đơn vị và gửi phản hồi về các Khoa, bộ môn liên quan 

- Kỹ thuật viên nên có mặt thƣờng xuyên trong giờ sinh viên thực hành để có thể theo sát 

sinh viên. 

- Khuyến khích cán bộ học tập bồi dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn công 

tác. Tạo điều kiện cho cán bộ cơ hữu tham gia các khóa tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn 

- Tăng cƣờng hợp tác công tác kiêm giảng của các khoa, khuyến khích các giảng viên 

trong công tác quản lý tốt lớp học, kiểm tra sinh viên và chấm bài tập tự học. Tìm thêm nguồn 

giảng viên kiêm giảng từ các cán bộ hƣu, cán bộ trẻ, cán bộ có số tiết giảng ít... 

- Tham gia các công tác của Trƣờng theo sự phân công Trƣờng 

2.5 Công tác quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất 

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá kết quả và đưa ra các biện pháp 

cải tiến trong quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất 

- Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị điện tử, sử dụng các tình huống và phân tích kỹ 

năng qua các video clip 

- Làm các sổ theo dõi sử dụng nhƣ sổ nhật ký sử dụng phòng thực hành, nhật ký sử dụng 

máy, lý lịch máy… 

- Xây dựng các qui trình quản lý, hƣớng dẫn sử dụng trang thiết bị 

- Sử dụng hiệu quả tối đa các phòng học, tự học; sử dụng tối đa chức năng trang thiết bị, tự 

tạo một số vật liệu dạy- học đơn giản 

- Bổ sung dự trù các vật tƣ thiết bị cần thiết hỗ trợ cho tự học  

2.6 Công tác đoàn hội và các hoạt động khác 

- Tham gia đầy đủ công tác công đoàn, dự án (nếu có), công tác tự đánh giá, công tác Đảng. 

- Tham gia khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo do Công đoàn Trƣờng hoặc Đoàn TNCS 

HCM tổ chức. 

- Đóng góp quỹ vì ngƣời nghèo, tấm lòng vàng, quỹ khuyến học, cứu trợ đồng bào bị bão lụt, 

xây dựng nhà tình nghĩa. 

- Tham dự đầy đủ các buổi học nghị quyết (vắng  phải có phép), các hoạt động văn nghệ thể 

thao và các hoạt động khác của Trƣờng/đoàn thể của trƣờng tổ chức.  

- Thăm hỏi kịp thời các đồng nghiệp, tứ thân phụ mẫu khi gặp khó khăn, bệnh tật, ma chay, 

hiếu hỉ trong và ngoài đơn vị. Tiếp tục góp hụi không lãi hàng tháng giúp công đoàn viên mua 

sắm vật dụng gia đình. 

C. Kiến nghị  

- Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, việc tự học của sinh viên đóng vai trò vô cùng 

quan trọng; và qua 3 năm thực hiện, đã cho thấy rõ hiệu quả trong việc tự học kỹ năng của sinh 
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viên. Tuy nhiên, với số lƣợng bài tập tự học quá nhiều đã tạo vất vả rất nhiều cho cán bộ cơ 

hữu tại đơn vị. Vì vậy đề nghị nhà Trƣờng sớm xây dựng định mức hỗ trợ công tác phục vụ tự 

học của cán bộ phục vụ giảng dạy và công tác chấm bài tập tự học kỹ năng cho giảng viên, 

nhằm khuyến khích cán bộ hơn trong công tác  

- Hỗ trợ xúc tiến nhanh công tác sửa chữa mô hình nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học 

tập của sinh viên 

- Phòng CTSV cần thông báo cho HLKN gửi danh sách sinh viên vi phạm nội quy học 

tập khi xét điểm rèn luyện    

                                        Trƣởng Đơn vị 

*Nơi nhận:                  (Đã ký) 

- Phòng HCTH 

- Lƣu đơn vị                                                          Phạm Thị Mỹ Ngọc 
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Phụ lục 1: Thống kê quản lý tự học 

- Số lƣợng giảng viên tham gia: 

+ Cán bộ quản lý tự học: 1 

+ Cán bộ chấm bài tập video: 5 

+ Cán bộ chấm bài tập giấy: 3 

- Số lƣợng câu hỏi bài tập tự học: 

+ Giao tiếp: 3 bài tập video (1 bài HPI, 2 bài HPII) 

+ Thăm khám: 15 bài tập video (7 bài HPI, 8 bài HPII) + 7 bài tập giấy 

+ Thủ thuật: 13 bài tập video (6 bài HPI, 7 bài HPII) + 9 bài tập giấy 

- Đối tƣợng sinh viên: 

+ YHCT - YHDP - RHM khóa 40 (45 tổ) 

+ Y khóa 29 (60 tổ) 

+ YHCT - YHDP - RHM khóa 41 (40 tổ) 

+ Y khóa 41 (120 tổ) 

- Tổng số bài tập video đƣợc chấm: 540/744 video (chiếm 72.58%) 

+ YHCT khóa 40: 40/40 video (chiếm 100%) 

+ YHDP khóa 40: 30/30 video (chiếm 100%) 

+ RHM khóa 40: 30/30 video (chiếm 100%) 

+ Y khóa 29: 120/120 video (chiếm 100%) 

+ YHCT khóa 41: 62/62 video (chiếm 100%) 

+ YHDP khóa 41: 65/65 video (chiếm 100%) 

+ RHM khóa 41: 37/37 video (chiếm 100%) 

+ Y khóa 41: 156/360 video (chiếm 43.33%) 

- Tổng số bài tập giấy đƣợc chấm: 677/2560 bài (chiếm 26.45%) 

+ RHM khóa 41: 60/160 bài (chiếm 37.5%) 

+ YHDP khóa 41: 105/240 bài (chiếm 43.75%) 

+ YHCT khóa 41: 119/240 bài (chiếm 49.58%) 

+ Y khóa 41: 393/1920 bài (chiếm 20.47%) 

- Số lƣợt nộp bài tập video trễ: 11 lƣợt 

+ YHDP khóa 40: 4 lƣợt 

+ Y khóa 29: 1 lƣợt 

+ YHCT khóa 41: 3 lƣợt 

+ RHM khóa 41: 1 lƣợt 

+ YHDP khóa 41: 2 lƣợt 
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Phụ lục 2: Thống kê kết quả học tập 

 

Điểm học phần Yk41 

Học phần 1 

RHM-YHDP-YHCT 

K41 

Học phần 1 

RHM-YHDP-YHCT 

K41 

Học phần 2 

 Sl Tỷ lệ Sl Tỷ lệ Sl Tỷ lệ 

9.00 đến 10.00 4 0.38 1 0.316 15 4.747 

8.00 đến cận 9.00 241 22.63 21 6.646 125 39.557 

7.00 đến cận 8.00 539 50.61 123 38.924 121 38.291 

6.00 đến cận 7.00 237 22.25 125 39.557 44 13.924 

5.00 đến 6.00 33 3.10 42 13.291 7 2.215 

Dƣới 5.00 11 1.03 4 1.266 4 1.266 

Tổng cộng 1065 100 316 100 316 100 

 

Phụ lục 3: Thống kê tình hình sinh viên vi phạm nội quy học tập 

Nội dung Yk41 

Học phần 1 

RHM-YHDP-YHCT 

K41 

Học phần 1 

RHM-YHDP-YHCT 

K41 

Học phần 2 

Trừ điểm chuyên cần 

 

152 81 126 

Sinh viên không đủ 

điều kiện thi lần 1 

 

0 0 0 

Sinh viên không đủ 

điều kiện thi kết thúc 

học phần 

 

0 1 0 
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Phụ lục 4: Thống kê giờ giảng cán bộ cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ thỉnh giảng: 

Cán bộ Danh sách Đơn vị Số giờ giảng 

Cán bộ 

cơ hữu 

Phạm Thị Mỹ Ngọc HLKN 876 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt HLKN 719 

Trần Xuân Quỳnh HLKN 315 

Trần Lê Công Trứ HLKN 644 

Bùi Công Minh HLKN 201 

Cán bộ 

kiêm 

nhiệm 

Nguyễn Minh Phƣơng P.ĐT 106 

Lê Thị Thúy Loan Nhi 33 

Dƣơng Mỹ linh Sản 159 

Trần Khánh Nga Sản 32 

Huỳnh Thanh Hiền Nội 26 

Phan Văn Khoát Ngoại 0 

Đoàn Thị Tuyết Ngân BV 105 

CB kiêm 

giảng 
53 cán bộ 

Khoa Y, ĐD, 

YTCC 
2011 

 
 

 

Phụ lục 5: Thống kê kết quả phản hồi sinh viên về chất lƣợng đào tạo và chƣơng trình 

đào tạo năm học 2016- 2017- học phần II 

Câu 

Nội dung rất không 

đồng ý 

không 

đồng ý 

đồng ý rất đồng 

ý   

không 

hiểu 

hiểu ít hiểu rất hiểu 

Tổng 

A. Nội dung chƣơng trình học phần SL % SL % SL % SL % 

1 

Tôi hiểu rõ các nội dung trong Đề 

cƣơng chi tiết học phần 0 0 9 4.8 156 83.4 21 11.2 186 

2 

Đề cƣơng chi tiết học phần giúp 

tôi hiểu rõ kết quả học tập mong 

đợi, nội dung học và tiêu chí đánh 

giá 2 1.1 8 4.3 157 84 20 10.7 187 

3 

mục tiêu học tập của các bài trong 

học phần là rõ ràng, phù hợp, đáp 

ứng nhu cầu ngƣời học 0 0 9 4.8 145 77.5 33 17.6 187 

4 

Nội dung các bài trong học phần 

đáp ứng đƣợc mục tiêu môn học 0 0 4 2.1 159 85 25 13.4 188 

5 

Nội dung của học phần đáp ứng 

đƣợc nhu cầu học tập của tôi 0 0 16 8.6 145 77.5 26 13.9 187 

6 

Nội dung của các bài trong học 

phần phù hợp với trình độ của tôi 1 0.5 8 4.3 159 85 19 10.2 187 

7 

Tôi hài lòng với sự gắn kết của 

học phần này với toàn chƣơng 

trình học 6 năm(Thời điểm học, 

gắn kết với các môn học đƣợc 0 0 13 7 137 73.3 37 19.8 187 
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trang bị trƣớc, sau) 

8 

Thời lƣợng thực hành của mỗi bài 

kỹ năng giao tiếp là đầy đủ 2 1.1 17 9.1 153 81.8 16 8.6 188 

9 

Thời lƣợng thực hành của mỗi bài 

kỹ năng thăm khám là đầy đủ 3 1.6 39 20.9 135 72.2 11 5.9 188 

10 

Thời lƣợng thực hành của mỗi bài 

kỹ năng thủ thuật là đầy đủ 7 3.7 45 24.1 126 67.4 9 4.8 187 

B. Tổ chức, quản lý học phần                   

11 

Tôi hài lòng về các nội quy, quy 

định tại Huấn luyện Kỹ năng 0 0 5 2.7 150 80.2 32 17.1 187 

12 

Tôi đƣợc cung cấp và nói rõ mục 

tiêu và nội dung của học phần 

trƣớc khi học tại Huấn luyện Kỹ 

Năng 0 0 3 1.6 150 80.2 35 18.7 188 

13 

Tôi đƣợc cung cấp và nói rõ về 

phƣơng pháp giảng dạy và học tập 

trƣớc khi học tại Huấn luyện Kỹ 

Năng 0 0 2 1.1 153 81.8 32 17.1 187 

14 

Tôi đƣợc cung cấp và nói rõ về 

hình thức và phƣơng pháp đánh 

giá học tập trƣớc khi học tại Huấn 

luyện Kỹ Năng 0 0 7 3.7 153 81.8 27 14.4 187 

15 

Lịch giảng đƣợc đảm bảo trong 

suốt học phần 1 0.5 6 3.2 148 79.1 32 17.1 187 

16 

Tôi hài lòng với công tác tƣ vấn và 

trợ giúp của đơn vị Huấn luyện Kỹ 

năng trongsuốt quá trình học tập 1 0.5 12 6.4 154 82.4 21 11.2 188 

17 

Tôi hài lòng với cách thức lấy ý 

kiến phản hồi hoạt động giảng dạy 

của giảng viên 0 0 7 3.7 158 84.5 22 11.8 187 

C. 

Phƣơng pháp đào tạo trong học 

phần                   

18 

Bố cục, cách trình bày của các bài 

giảng thực hành của môn học 

trong các giáo trình là đẹp, rõ ràng 0 0 21 11.2 146 78.1 19 10.2 186 

19 

Phƣơng pháp giảng dạy (chuyển 

tải) của các bài giảng thực hành 

của học phần(VD: đóng vai, mô 

hình, học nhóm nhỏ….) là phù 

hợp 0 0 6 3.2 156 83.4 26 13.9 188 

20 

Phƣơng pháp giảng dạy kỹ năng 

giao tiếp tích cực, phù hợp 1 0.5 4 2.1 159 85 23 12.3 187 

21 

Phƣơng pháp giảng dạy kỹ năng 

thăm khám tích cực, phù hợp 0 0 10 5.3 157 84 19 10.2 186 

22 

Phƣơng pháp giảng dạy kỹ năng 

thủ thuật tích cực, phù hợp 0 0 7 3.7 154 82.4 25 13.4 186 

23 

Phƣơng pháp giảng dạy của 

Thầy/Cô trong học phần giúp tôi 

phát triển các kỹ năng học tập 

(học, tự học, tra cứu tài liệu...) và 1 0.5 9 4.8 146 78.1 30 16 186 
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kỹ năng mềm 

24 

Thời gian tự học của tôi tại nhà là 

đủ 0 0 30 16 147 78.6 10 5.3 187 

25 

Thời gian tự học của tôi tại phòng 

tự học của đơn vị Huấn luyện Kỹ 

năng là đủ 5 2.7 59 31.6 114 61 9 4.8 187 

26 

Tôi thực sự hứng thú với các giờ 

học của học phần này 2 1.1 13 7 152 81.3 20 10.7 187 

D. Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá                   

27 

Hình thức kiểm tra cho điểm học 

trong giờ thực hành là phù hợp 1 0.5 7 3.7 150 80.2 28 15 187 

28 

Hình thức đánh giá tự học là phù 

hợp (trả lời câu hỏi/ bài tập giấy, 

thực hành kỹnăng/tình huống qua 

video clip) 0 0 5 2.7 156 83.4 25 13.4 187 

29 

Tôi đƣợc đơn vị HLKN thông tin 

phản hồi và giải thích rõ ràng các 

bài tập tự học (bài tập giấy, video 

clip) 0 0 6 3.2 149 79.7 32 17.1 187 

30 

Hình thức thi kết thúc học phần 

(thi chạy trạm) phù hợp với mục 

tiêu học tập 2 1.1 2 1.1 160 85.6 24 12.8 187 

31 

Nội dung thi kết thúc học phần 

(thi chạy trạm) phù hợp với mục 

tiêu học tập 1 0.5 1 0.5 164 87.7 21 11.2 187 

32 

Thời gian các trạm trong thi kết 

thúc học phần là phù hợp 1 0.5 10 5.3 160 85.6 16 8.6 187 

33 

Điểm học phần đƣợc công bố 

chính xác, công bố đúng thời gian 

quy định 0 0 2 1.1 165 88.2 19 10.2 187 

34 

Đề thi kết thúc, và các nội dung 

kiểm tra chú trọng cả đánh giá quá 

trình và đánh giá kết quả 0 0 10 5.3 159 85 18 9.6 187 

35 

Đề thi kết thúc, và các nội dung 

kiểm tra chú trọng đánh giá năng 

lực sáng tạo và ứng dụng kiến 

thức đã học 1 0.5 8 4.3 161 86.1 17 9.1 187 

36 

Đề thi kết thúc, và các nội dung 

kiểm tra hợp lý về thời lƣợng và 

nội dung 2 1.1 4 2.1 166 88.8 14 7.5 187 

37 

Kết quả học tập học phần này của 

tôi đƣợc đánh giá chính xác, công 

bằng 3 1.6 13 7 154 82.4 17 9.1 187 

38 

Tôi thực sự hài lòng với phƣơng 

pháp đánh giá học tập của học 

phần này 2 1.1 10 5.3 160 85.6 15 8 187 

E. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phƣơng tiện, vật liệu dạy học                   

39 

Các giáo trình, tài liệu tham khảo 

cập nhật và giúp tôi hiểu rõ hoặc 0 0 14 7.5 158 84.5 16 8.6 187 
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mở rộng hiểu biết về học phần 

40 

Giáo trình ít sai sót chính tả, văn 

phong, lỗi vi tính 1 0.5 10 5.3 154 82.4 22 11.8 187 

41 

Tôi hài lòng về cơ sở vật chất 

(phòng ốc thực hành, bàn ghế, ánh 

sáng, quạt mát...) tại Huấn luyện 

Kỹ năng 1 0.5 17 9.1 142 75.9 28 15 187 

42 

Tôi hài lòng về trang thiết bị phục 

vụ học thực hành tại Huấn luyện 

Kỹ năng 3 1.6 28 15 136 72.7 20 10.7 187 

43 

Tôi hài lòng về các mô hình thực 

hành tại Huấn luyện Kỹ năng 1 0.5 45 24.1 124 66.3 16 8.6 187 

44 

Tôi hài lòng về đội ngũ bệnh nhân 

giả tại Huấn luyện Kỹ năng 0 0 1 0.5 141 75.4 45 24.1 187 

45 

Tôi hài lòng về hỗ trợ tự học (Thời 

gian tự học, phƣơng tiện, điều kiện 

tự học nhƣtài liệu tham khảo, 

phòng tự học….) 5 2.7 41 21.9 127 67.9 15 8 187 

F. Hiệu quả học phần                   

46 

Các giờ thực hành/bài tập thực 

hành của học phần này thực sự bổ 

ích 0 0 2 1.1 166 88.8 20 10.7 187 

47 

Học phần này cung cấp những 

kiến thức, kỹ năng chuyên môn 

cần thiết cho nghề nghiệp của tôi 0 0 1 0.5 146 78.1 40 21.4 187 

48 

Mục tiêu của môn học đã đƣợc 

đáp ứng sau khi kết thúc học phần 0 0 3 1.6 164 87.7 19 10.2 187 

 


