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10 ĐIỂM NỔI BẬT NĂM 2019

đào tạo Bác sỹ Y khoa đầu tiên tốt nghiệp, sau 3 tháng 100% sinh viên
1 Khóa
có việc làm;
hiện tự đánh giá chương trình đào tạo xét nghiệm, chuẩn bị cho đánh giá
2 Thực
ngoài; Chất lượng đào tạo của Nhà trường tiếp tục được nâng cao, đoàn thanh
tra của Bộ Giáo dục & Đào tạo ghi nhận, đánh giá cao.

khai thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước và 01 đề tài cấp Bộ; nghiệm thu 23
3 Triển
đề tài cấp cơ cở, trong đó có 10 đề tài NCKH của sinh viên; đăng 49 bài báo
trong nước; 13 bài báo quốc tế; Được UBND Tỉnh tặng bằng khen.
biên bản ghi nhớ hợp tác với thêm 01 tổ chức quốc tế; làm việc với 11 tổ chức
4 Ký
quốc tế và trường đại học; có 06 lượt tình nguyện viên đến làm việc tại Trường về
đổi mới chương trình đào tạo Phục hồi chức năng và Điều dưỡng; Năm thứ 9 tổ
chức thành công khóa thực tập Điều dưỡng quốc tế cho sinh viên Đại học Điều
dưỡng quốc gia Nhật Bản; Năm thứ 3 tổ chức thành công khóa thực tập quốc tế
cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Queensland – Australia.

viện Trường đã hoàn thành Đề án tự chủ chi thường xuyên và Quy chế tổ
5 Bệnh
chức & hoạt động được Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt.
Khởi công dự án xây dựng khu Trung tâm Tiền lâm sàng và Khu giáo dục thể
Hoàn thành dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải và dự án tăng cường
6 chất;
năng lực phòng xét nghiệm sinh học phân tử;

chức thành công buổi gặp mặt, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
và Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với sinh viên Trường; Duy trì tổ chức Hội nghị việc
7 Tổ
làm cho sinh viên;
thanh niên tổ chức thành công Hội nghị khoa học tuổi trẻ HMTU; Cuộc
thi Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của sinh viên HMTU; Tài năng Tiếng Anh “HMTU
8 Đoàn
English Talent”; Tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện: Đông ấm vùng
cao, Vì sức khỏe cộng đồng, Tết thiếu nhi cho trẻ em mù, Hiến máu nhân đạo…

đầu tiên Hội đồng Trường khảo sát ý kiến của cán bộ, viên chức về các lĩnh
9 Lần
vực quản lý đào tạo, tài chính, xây dựng cơ bản và mua sắm để lãnh đạo Trường
và các đơn vị liên quan giải trình;

bộ Hoàn thành tốt nghiệm vụ; Trường Tiên tiến xuất sắc; Tổ chức Công
đoàn vững mạnh xuất sắc; Đoàn thanh niên được tặng Bằng khen của TW Đoàn
10 Đảng
TNCSHCM, Hội sinh viên được tặng bằng khen của TW Hội sinh viên Việt Nam.
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Đại hội chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2019-2022

T

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu chúc mừng
Ban chi ủy Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2019-2022

hực hiện Nghị quyết, kế
hoạch của Đảng bộ Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
về việc đại hội chi bộ điểm, ngày
9/12/2019, Chi bộ Đào tạo đã
tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 20192022. Tham dự có TS.BS Đinh
Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trường nhà trường; TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính – Nguyên
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng
trường; các đồng chí Thường vụ,

các Đảng ủy viên, Ban chi ủy các
chi bộ trong toàn Đảng bộ.
Đại hội đã đánh giá những
ưu điểm, khuyết điểm, nguyên
nhân và bài học kinh nghiệm
trong nhiệm kỳ 2017 – 2019; đề
ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt
động trọng tâm của nhiệm kỳ
2019-2022; lắng nghe nhiều ý kiến
tham luận về các lĩnh vực quản lý
đào tạo, quản lý khoa học, hợp
tác quốc tế, đảm bảo chất lượng

đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt
động thư viện…
Thay mặt Đảng ủy, BGH,
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng đã ghi
nhận và biểu dương những kết
quả Chi bộ đào tạo đạt được trong
nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị
Chi bộ khắc phục những hạn chế,
yếu điểm tồn tại, đoàn kết, vượt
khó, năng động, sáng tạo, phối
hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban
chức năng với các Khoa, bộ môn
để thực hiện tốt nhiệm vụ tham
mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám
hiệu thực hiện tốt công tác quản lý
đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp
tác quốc tế, kiểm định và ĐBCL
đào tạo góp phần xây dựng Đảng
bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của
Đảng bộ trường, nâng cao chất
lượng Đào tạo, nghiên cứu khoa
học và khám chữa bệnh của nhà
trường.
Đại hội đã trí tuệ, dân chủ bầu
ra Ban chi ủy gồm 5 đồng chí,
đồng chí Lê Đức Thuận – Trưởng
phòng Quản lý đào tạo giữ chức Bí
thư Chi bộ đào tạo nhiệm kỳ 20192022.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2019-2022

Ban chấp hành Đoàn TCNS Hồ Chí Minh Trường nhiệm kỳ 2019-2022
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N

gày 8/12/2019, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã
tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm
kỳ 2019 - 2022. Tới dự Đại hội có
đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn - Phó
Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng đại
biểu BCH Đoàn các trường đại học,
cao đẳng và bệnh viện trong tỉnh.
Tham dự về phía trường có TS.BS
Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng
ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch
Hội đồng trường; các đồng chí trong
BCH Đảng uỷ, BGH trường, cán bộ
quản lý các phòng, khoa, bộ môn
nhà trường cùng 120 đại biểu đại
diện cho gần 3000 đoàn viên thanh
niên Nhà trường.
Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết
công tác Đoàn và phong trào thanh
niên nhiệm kỳ 2017-2019, phương
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20192022. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đoàn
trường đã xung kích, hoạt động có
hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: giáo
dục lý tưởng cách mạng, truyền
thống và ý thức thực hiện pháp luật,
học tập theo học chế tín chỉ, NCKH,
cung ứng dịch vụ y tế, phát động
và tổ chức nhiều phong trào thi đua
thu hút đông đảo đoàn viên tham
gia như khám chữa bệnh và phát
thuốc miễn phí cho đối tượng chính
sách; hiến máu tình nguyện; hàng

năm tham gia giao lưu, học tập và
trao đổi kinh nghiệm với sinh viên
Nhật Bản; sinh viên Trường Đại học
công nghệ Queensland – Australia;
02 sinh viên tham gia Hội nghị sinh
viên quốc tế tại Đài Loan; tổ chức
nhiều tọa đàm nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo và đẩy mạnh phong
trào… Đoàn trường liên tục đạt danh
hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh vững mạnh xuất sắc, được
Trung ương đoàn và Tỉnh đoàn tặng
bằng khen; 01 sinh viên nhận giải
thưởng Sao Tháng giêng; 12 sinh
viên đạt danh hiệu “Sinh viên năm
tốt cấp tỉnh”;
Phát biểu chỉ đạo, TS.BS Đinh
Thị Diệu Hằng - Bí thư Đảng uỷ,
Hiệu trưởng ghi nhận và biểu dương
những kết quả tuổi trẻ Nhà trường
đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa
qua đồng thời đề nghị: Đoàn trường
cần tiếp tục tăng cường giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức lối
sống cho sinh viên; tổ chức các
buổi sinh hoạt ngoại khóa đáp ứng
mong mỏi nguyện vọng của đoàn
viên thanh niên để hình thành các
thói quen, kỹ năng tốt, xây dựng lối
sống lành mạnh, ứng xử văn minh,
nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật,
pháp luật của đoàn viên thanh niên;
tăng cường ứng dụng CNTT, trong
tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tâm
tư nguyện vọng của sinh viên; định

hướng tư tưởng, sử dụng mạng xã
hội một cách hợp lý; bám sát sự chỉ
đạo của Đảng ủy Hội đồng trường,
BGH và Tỉnh đoàn để xây dựng kế
hoạch nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ
chức năng nhiệm vụ của Đoàn gắn
với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu,
giá trị cốt lõi của nhà trường; nâng
cao tri thức, kỹ năng trước sự bùng
nổ của cuộc cách mạng 4.0, đòi hỏi
cán bộ đoàn viên phải có tư duy
sáng tạo, khả năng thích nghi, có tri
thức, ngoại ngữ, kỹ năng, nâng cao
chất lượng đào tạo và NCKH; BCH
đoàn trường cần đổi mới nội dung
sinh hoạt, đảm bảo thiết thực, chất
lượng, trang bị kỹ năng sống, kỹ
năng tự làm việc, tự tạo việc làm,
các hoạt động thể thao, văn nghệ
lành mạnh, Duy trì hoạt động của
các câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi
để giúp sinh viên giao lưu, học tập;
Tổ chức các hội nghị khoa học sinh
viên cấp khoa, cấp trường, trao giải
thưởng cho sinh viên về NCKH; Tiếp
tục thực hiện và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh; Làm tốt công
tác bồi dưỡng, phát triển Đảng…
Đại hội đã dân chủ và trí tuệ bầu
BCH Đoàn trường khóa XXIV gồm
21 đồng chí. ThS. Phạm Thanh Hà
giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương khóa XXIV, nhiệm kỳ
2019 – 2022.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hành và phát triển mạng lưới hoạt
động trị liệu

N

gày 28/11/2019, tại Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Tổ
chức Ủy ban Y tế Hà Lan MCNV phối
hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương tổ chức Hội thảo chia
sẻ kinh nghiệm thực hành và phát

triển mạng lưới hoạt động trị liệu.
Tham dự có PGS.TS Trần Trọng
Hải – Chủ tịch Hội phục hồi chức
năng Việt Nam; PGS.TS Cao Minh
Châu – Phó chủ tịch Hội PHCN;
ThS. Phạm Dũng – Giám đốc Tổ

chức MCNV Việt Nam; Bà Anne
Cusick – Trưởng khoa Hoạt động
trị liệu – Đại học Sydney; ThS. Yumiko – Nhật Bản; ThS. Anne Kuijs
– Hà Lan; GV Đại học Manipal - Ấn
Độ, đại diện Tổ chức HI, các bệnh
viện Trung ương và địa phương. Về
phía trường có TS.BS Đinh Thị Diệu
Hằng – Hiệu trưởng nhà trường;
TS. BS Trần Quang Cảnh – Phó
hiệu trưởng; Khoa PHCN; các khoa,
phòng bộ môn và sinh viên Khoa
PHCN.
Thay mặt nhà trường, TS. BS
Đinh Thị Diệu Hằng đánh giá cao
tính thiết thực của dự án “Tăng
cường chăm sóc y tế và giáo dục
phục hồi chức năng” của Tổ chức
HI phối hợp với MCNV do Cơ quan
Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ USAID tài
trợ, thời gian qua đã đào tạo những
cán bộ hoạt động trị liệu đầu tiên tại
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Việt Nam và đóng góp đối với người
khuyết tật và người dân Việt Nam.
Hội thảo là cơ hội để trao đổi và
chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực
hoạt động trị liệu giữa các chuyên
gia trong nước và quốc tế cũng như
phát triển mạng lưới hoạt động trị
liệu tại Việt Nam đồng thời đề xuất
giải pháp đổi mới nội dung, chương

trình, phương thức đào tạo, đem lại
sự thay đổi tích cực trong can thiệp
toàn diện về PHCN góp phần nâng
cao chất lượng cuộc sống và hòa
nhập cho người khuyết tật tại Việt
Nam. Theo đó ThS. Phạm Dũng
– Thay mặt Tổ chức MCNV gửi lời
cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Bộ y
tế, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các

bệnh viện, cơ sở y tế đã đồng hành
cùng Dự án trong thời gian qua và
hi vọng tiếp tục nhận được sự giúp
đỡ của các đơn vị trong thời gian
tới. Hội thảo đã lắng nghe các báo
cáo của các chuyên gia quốc tế, các
học viên hoạt động trị liệu, đồng thời
thảo luận và đề xuất kế hoạch phát
triển mạng lưới HĐTL năm 2020.

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức Văn nghệ chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng trường và TS.BS
Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng trao giải Hội thao kỹ thuật năm 2019

N

gày 19/11/2019, Đoàn thanh
niên, Hội sinh viên Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ
chức chương trình văn nghệ tri ân,
chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
20/11/2019. Tham dự có TTND.PGS.
TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội
đồng trường; TS.BS Đinh Thị Diệu
Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường,
các thầy trong Ban giám hiệu, cán

bộ quản lý các khoa, phòng, bộ môn,
trung tâm cùng toàn thể sinh viên
trường và 18 sinh viên trường Đại học
công nghệ Queensland đang thực
tập quốc tế tại trường.Thay mặt tập
thể sinh viên trường, SV. Nguyễn Thị
Mến – Chủ tịch Hội sinh viên trường
đã phát biểu tri ân những công lao
to lớn của các thầy cô giáo, những
kỹ sư tâm hồn, những người truyền

cảm hứng và tình yêu nghề nghiệp
cho các em, đã dạy dỗ chỉ bảo cho
các thế hệ sinh viên trở thành người
cán bộ y tế có ích cho đất nước. Theo
đó chương trình văn nghệ với những
tiết mục múa, hát đặc sắc là những
bó hoa tươi thắm thể hiện lòng biết
ơn thành kính của tập thể sinh viên
đối với các giảng viên viên chức nhà
trường nhân dịp ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11/2019.
Nhân dịp này, nhà trường đã trao
giải cuộc thi Hội thao Kỹ thuật cho
các điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế.
Kết quả: 01 Giải Nhất thuộc về thí
sinh Nguyễn Thị Huế - Khoa Khám
bệnh; 02 giải Nhì thuộc về thí sinh
Đàm Thị Thùy – Khoa Nội tổng hợp
và Nguyễn Thị Ánh – Khoa Xét nghiệm; 03 giải Ba thuộc về thí sinh
Nguyễn Văn Đô – Khoa CĐHA; Vũ
Xuân Hiệu và Nguyễn Văn Quang
- Khoa Xét nghiệm. Hội thao là dịp
để các điều dưỡng, kỹ thuật viên
bệnh viện giao lưu, học hỏi, trau dồi
chuyên môn, kỹ năng tay nghề, góp
phần nâng cao chất lượng khám và
điều trị tại bệnh viện trường.

Gặp mặt lãnh đạo bệnh viện khu vực Hải Dương nhân ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11/2019

N

gày 18/11/2019, Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo bệnh
viện khu vực Hải Dương nhân
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tham dự có lãnh đạo các bệnh
viện khu vực Hải Dương; TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch
Hội đồng trường; TS.BS Đinh Thị
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Diệu Hằng – Hiệu trưởng; các thầy
trong ban giám hiệu cùng cán bộ
quản lý các khoa, phòng, bộ môn,
trung tâm, bệnh viện trường. Tại
buổi gặp mặt, TS.BS Đinh Thị Diệu
Hằng và TTND.PGS.TS Vũ Đình
Chính đã gửi lời tri ân sâu sắc tới
lãnh đạo và cán bộ các bệnh viện
khu vực Hải Dương nhiều năm đã

đồng hành, giúp đỡ nhà trường
trong đào tạo, thực hành thực tập
lâm sàng các chuyên ngành, đặc
biệt là y đa khoa; đề nghị trong
thời gian tới tiếp tục nhận được
sự phối hợp giúp đỡ của các bệnh
viện; nhân dịp ngày Nhà giáo Việt
Nam kính chúc các thầy cô giảng
viên thỉnh giảng dồi dào sức khỏe,

hmtu
luôn tâm huyết và có nhiều đóng
góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn
nhân lực y tế. Hội nghị đã lắng
nghe báo cáo của Phòng quản lý
đào tạo trong triển khai thực hành
lâm sàng, thực trạng và giải pháp;
theo đó các đại biểu đóng góp ý
kiến về xây dựng cơ chế phối hợp
Viện – Trường nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo của nhà trường
trong thời gian tới.

Tổ chức khóa thực tập quốc tế lần thứ 3 của sinh viên Trường Đại học
Công nghệ Queensland – Australia tại Hải Dương – Việt Nam

T

ừ ngày 18/11/2019 đến ngày
29/11/2019, Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức
khóa thực tập quốc tế cho 18 sinh
viên Trường Đại học Công nghệ
Queensland – Australia (QUT).
Thay mặt lãnh đạo trường, TS.BS.
Trần Quang Cảnh – Phó Hiệu
trưởng chào mừng sinh viên QUT
đã đến thực tập tại Trường và khẳng
định đây không chỉ là cơ hội để sinh
viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm
trong chăm sóc sức khỏe cho người
bệnh, mà còn là cơ hội để khám phá
văn hóa và con người Việt Nam; hy
vọng các bạn sẽ trở thành sứ giả
giúp tăng cường mối quan hệ hợp
tác giữa hai trường, chúc các bạn

sinh viên QUT đạt được mục tiêu
của đợt thực tập quốc tế tại Hải
Dương, Việt Nam.Trong chương
trình thực tập, đoàn sinh viên đã
thăm quan tìm hiểu về đào tạo y

khoa của trường, hệ thống y tế, vấn
đề chăm sóc, điều trị tại các bệnh
viện trong tỉnh Hải Dương và một số
bệnh viện tuyến trung ương, và giao
lưu sinh viên quốc tế.

Giao lưu sinh viên quốc tế Đại học công nghệ Queensland và Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương

T

ối ngày 26/11/2019 tại Hội trường lớn đã
diễn ra đêm giao lưu sinh viên quốc tế
giữa sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Queensland – Australia và Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương. Tham dự có các giảng viên,
Đoàn thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương và 18 sinh viên Trường Đại
học Công nghệ Queensland. Đêm giao lưu
đã diễn ra sôi động với nhiều tiết mục hát,
múa, nhảy hiện đại trẻ trung đặc sắc thể hiện
tài năng của sinh viên hai trường giúp sinh
viên hai trường tăng cường hiểu biết văn hóa,
nâng cao khả năng tiếng Anh đồng thời thắt
chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai
trường, để lại nhiều ấn tượng cho người xem.
Chương trình là một kỉ niệm đẹp, khó quên
đối với sinh viên QUT trong thời gian thực tập
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
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Khoa phục hồi chức năng chào mừng ngày hoạt động trị liệu thế giới
(27/10/2019)

N

gày 24/10/2019, giảng viên và
sinh viên khoa Phục hồi chức
năng - Trường Đại học kỹ thuật y
tế Hải Dương đã tổ chức buổi sinh
hoạt khoa học với chuyên đề “Giới
thiệu về hoạt động trị liệu, hoạt
động trị liệu trong nhi khoa và tâm

thần”. Tham dự có ThS Anne Kuijs
– chuyên gia hoạt động trị liệu, các
giảng viên và sinh viên khoa Phục
hồi chức năng.
Tại buổi sinh hoạt khoa học, ThS.
Anne Kuijs cùng 3 giảng viên đang
học hoạt động trị liệu (HĐTL) tại

Đại học quốc tế Manipal (Ấn Độ) đã
chia sẻ một số kiến thức của chuyên
ngành Hoạt động trị liệu. Các báo
cáo giới thiệu về HĐTL, ý nghĩa,
phương pháp và mục đích điều trị
HĐTL trong hỗ trợ người bệnh đạt
được tối đa về mặt chức năng bao
gồm hoạt động chăm sóc bản thân,
học tập, vui chơi, làm việc… làm
cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa
hơn. Thông qua các bài chia sẻ về
can thiệp hoạt động trị liệu trên các
dạng bệnh lý nhi khoa và bệnh tâm
thần phân liệt đã làm sáng tỏ vai trò
của HĐTL trong cải thiện sức khỏe,
nâng cao chất lượng cuộc sống và
thúc đẩy hướng tới xây dựng phát
triển mô hình can thiệp nhóm PHCN
bao gồm Vật lý trị liệu, Hoạt động
trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu… cũng như
phối kết hợp với các chuyên ngành
khác để người bệnh được chăm sóc
theo hướng đa ngành và toàn diện.
Đan xen các bài báo cáo là các tiết
mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn và
đầy sức trẻ, sáng tạo của sinh viên
Khoa PHCN.

Đoàn thanh niên tổ chức Tọa đàm Đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

T

ối ngày 24/10/2019, Đoàn thanh
niên trường đã tổ chức tọa đàm:
Đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh
tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương. Tham dự có ThS. Vũ Đình
Tuyên – Bí thư Đoàn trường; BCH
Đoàn trường cùng lớp trưởng bí
thư các lớp và đông đảo đoàn viên
thanh niên trong trường.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết và
phương hướng hoạt động của Ban
chủ nhiệm CLB Tiếng Anh, ThS. Vũ
Đình Tuyên đề nghị đoàn viên thanh
niên trường trong thời gian tới cần
tiếp tục duy trì và đổi mới nội dung,
hình thức hoạt động của CLB tiếng
Anh, tập trung thành lập nhóm nòng
cốt về tiếng Anh chuyên ngành để
thúc đẩy phong trào học tiếng Anh
chuyên ngành; Đoàn trường sẽ tiếp
tục tổ chức các cuộc thi tài năng
tiếng Anh; đề nghị các thầy cô giáo
bộ môn ngoại ngữ, các khoa chuyên
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ngành, các trung tâm ngoại ngữ
đồng hành, hỗ trợ các hoạt động
tiếng Anh của trường; đề nghị cán
bộ lớp tiên phong đi đầu khích lệ các
sinh viên trong lớp cùng đam mê

yêu thích tiếng Anh, góp phần nâng
cao chất lượng học tập và nghiên
cứu khoa học, giúp sinh viên trường
tự tin, năng động hội nhập khu vực
và quốc tế.

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}
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Đoàn thanh niên Trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ
Việt Nam 20/10 và Đại hội Đoàn trường lần thứ XXIV

V

ừa qua, Đoàn thanh niên
trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương đã tổ chức nhiều
hoạt động chào mừng ngày Phụ
nữ Việt Nam 20/10 và Đại hội
Đoàn trường lần thứ XXIV nhiệm
kỳ 2019-2021 như: Giải Bóng đá
Nữ HMTU Lady Cup vào ngày
20/10/2019 với sự tham gia của
22 đội bóng đến từ các khoa
trong trường chia thành 8 bảng,
tổ chức Giải bóng đá Nam HMTU
đồng thời tổng kết hoạt động các
Đội và Câu lạc bộ trong trường
như Đội Thanh niên xung kích,
CLB thanh niên tình nguyện
Khát vọng trẻ, CLB tiếng Anh,
Đội Thanh niên Hiến máu tình
nguyện…

Gặp mặt Nữ cán bộ quản lý nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019

N

gày 18/10/2019, Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đã tổ chức gặp mặt Nữ cán bộ
quản lý nhân ngày truyền thống
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
20/10. Tham dự có TTND.PGS.
TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch
Hội đồng trường, TS.BS Đinh Thị
Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu
trưởng; các thầy trong Ban giám
hiệu trường, cán bộ quản lý các
khoa, phòng, bộ môn.
Với tỷ lệ trên 60% tổng số cán

bộ viên chức Nhà trường, đội ngũ
CBVC nữ nhà trường luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm, vượt
qua mọi khó khăn, thử thách,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao, đồng thời đã làm tốt
thiên chức của người vợ, người
mẹ trong tổ ấm gia đình. Thay
mặt Hội đồng trường, TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ
tịch Hội đồng trường đã chúc
mừng chị em phụ nữ; ghi nhận,
đánh giá cao những cố gắng, nỗ

lực của tập thể cán bộ, viên chức
nữ trong chặng đường gần 60
năm xây dựng và phát triển của
Nhà trường, đồng thời chúc chị
em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, đề
nghị chị em tiếp tục cố gắng học
tập, công tác, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được phân công,
giữ gìn sự đoàn kết, ổn định trong
Nhà trường và mỗi tổ ấm gia đình,
xứng đáng với danh hiệu cao quý
“Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước,
đảm việc nhà”.
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Tổ chức Hội thảo đào tạo liên chuyên ngành

N

gày 8/10/2019, Trường Đại
học Kỹ thuật y tế Hải Dương
đã phối hợp với Trường Đại học
Y tế và Phúc lợi Niigata – Nhật
Bản tổ chức Hội thảo đào tạo liên
chuyên ngành cho gần 50 giảng
viên và sinh viên của trường với sự
tham gia trình bày của GS. Isama

Konishi – Khoa Vật lý trị liệu và các
chuyên gia của trường Nhật Bản.
Hội thảo đã cung cấp cho giảng
viên và sinh viên các chuyên
ngành của trường nhiều thông tin
và kiến thức về đào tạo liên ngành,
kỹ năng làm việc nhóm trong chăm
sóc bệnh nhân. Giảng viên và sinh

viên được tham gia làm việc nhóm
và thảo luận sôi nổi các tình huống
do giáo sư đưa ra. Trước hội thảo,
TS.BS Trần Quang Cảnh – Phó
hiệu trưởng nhà trường có buổi
làm việc vời đoàn Trường Đại học
Y tế và Phúc lợi Niigata và đề nghị
các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ nhà
trường trong triển khai đào tạo liên
chuyên ngành.
Nhân dịp này, Trường Đại học
Y tế và Phúc lợi Niigata đã tổ chức
buổi giới thiệu học bổng học thạc
sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành của
Chính phủ Nhật Bản cho giảng
viên và sinh viên nhà trường. Các
hoạt động này đã góp phần thúc
đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế
giữa Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương và Trường Đại học Y tế
và Phúc lợi Niigata, Nhật Bản.

Hội đồng trường Đại học Y dược Thái Bình thăm và làm việc với Trường

N

gày 3/10/2019, Hội đồng
trường Đại học Y dược Thái
Bình do PGS.TS Nguyễn Thanh
Bình – Chủ tịch Hội đồng trường
và PGS.TS Hoàng Năng Trọng –
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng dẫn
đầu đoàn công tác đã đến thăm
và làm việc với Hội đồng trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
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Làm việc với đoàn có TTND.PGS.
TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội
đồng trường; TS.BS Đinh Thị
Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu
trưởng nhà trường; các thầy trong
Ban giám hiệu và đại diện các ban
giám sát của Hội đồng trường.
Tại buổi làm việc, đoàn công
tác đã nghe trình bày kết quả hoạt

động của Hội đồng Trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương và các
ban giám sát; hai bên cùng trao
đổi chia sẻ kinh nghiệm trong triển
khai và lập kế hoạch hoạt động
của Hội đồng trường. Thay mặt
đoàn công tác, PGS.TS Nguyễn
Thanh Bình trân trọng cảm ơn Hội
đồng trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương đã tiếp đón và chia
sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu; hi
vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác
trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên
cứu khoa học và cung ứng dịch vụ
y tế. Nhân dịp này Hội đồng trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đã mời GS.VS Phạm Văn Thức
– Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS
Nguyễn Văn Khải – Hiệu trưởng
và PGS.TS Phạm Minh Khuê –
Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y
dược Hải Phòng đến thăm trường
và cùng tham dự. Buổi gặp mặt
đã góp phần thúc đẩy mối quan
hệ giữa ba trường đại học đào tạo
lĩnh vực y khoa khu vực đồng bằng
sông Hồng.
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hmtu

Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương quán triệt chỉ thị
35-CT/TW của Bộ chính trị và kế hoạch 111-KH/ThU của Thành ủy Hải Dương

TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng quán triệt tại Hội nghị

C

hiều ngày 30/9/2019, Đảng
bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương đã tổ chức hội nghị
quán triệt chỉ thị 35-CT/TW của

Bộ chính trị và kế hoạch 111-KH/
ThU của Thành ủy Hải Dương về tổ
chức đại hội Chi, Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc

lần thứ XIII của Đảng. Tham dự có
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư
Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường;
TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính
– Chủ tịch Hội đồng trường cùng
đảng viên trong toàn đảng bộ.
Tại hội nghị, TS.BS Đinh Thị
Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy yêu
cầu: trên cơ sở các nội dung quan
trọng trong Chỉ thị 35 của Bộ chính
trị, Kế hoạch của Thành ủy Hải
Dương và các văn bản, hướng
dẫn của cấp trên, các Chi bộ xây
dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi
bộ, phân công rõ trách nhiệm cho
từng đơn vị, cá nhân, xác định thời
gian hoàn thành; Về phía Đảng
bộ trường sẽ thành lập 3 tiểu ban:
tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự
và tiểu ban tuyên truyền, phục vụ
đại hội; theo kế hoạch Đại hội chi
bộ nhiệm kỳ 2020-2022 sẽ hoàn
thành trước tháng 1/2020; Đại hội
Đảng bộ Trường lần thứ XXII hoàn
thành trước tháng 5/2020.

Làm việc với chuyên gia hoạt động trị liệu Hà Lan

S

áng ngày 30/9/2019, tại
Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương, TS.BS Trần
Quang Cảnh – Phó Hiệu trưởng
nhà trường cùng Phòng Quản lý
khoa học công nghệ & HTQT và
Khoa Phục hồi chức năng đã làm
việc với ThS. Anne Maria Kuijs chuyên gia hoạt động trị liệu, tình
nguyện viên Tổ chức Ủy ban y
tế Hà Lan đến trường hướng dẫn
tốt nghiệp cho 3 giảng viên đang
học chuyên ngành hoạt động trị
liệu trong thời gian 3 tháng tại
Bệnh viện trường và Bệnh viện
Phục hồi chức năng Hải Dương.
TS.BS Trần Quang Cảnh đề nghị
chuyên gia ngoài việc hỗ trợ 3
giảng viên học chuyên ngành
hoạt động trị liệu sẽ hỗ trợ khoa

Phục hồi chức năng phát triển
chương trình đào tạo, biên soạn
tài liệu, giáo trình đồng thời nâng

cao năng lực tiếng Anh và nghiên
cứu khoa học cho giảng viên và
sinh viên trường.
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Tổ chức Hội nghị Viện – Trường về nâng cao chất lượng dạy học lâm
sàng ngành y khoa

N

gày 25/9/2019, Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đã tổ chức Hội nghị Viện – Trường
về nâng cao chất lượng dạy học
lâm sàng ngành y khoa dưới sự
chủ trì của TS.BSCKII Nguyễn
Hữu Thắng – Giám đốc Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và
TS.BS Trần Quang Cảnh – Phó
hiệu trưởng nhà trường. Tham dự
có lãnh đạo và giảng viên kiêm
nhiệm các Bệnh viện đa khoa
và chuyên khoa trong tỉnh; Về
phía trường có TTND.PGS.TS Vũ
Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng

trường – TS.BS Đinh Thị Diệu
Hằng – Hiệu trưởng; các thầy
trong Ban giám hiệu, giảng viên
khoa Y, Phòng QLĐT và một số
phòng ban chức năng. Hội nghị đã
lắng nghe báo cáo của Khoa Y về
công tác dạy và học lâm sàng của
sinh viên y khoa và tổng hợp của
Phòng Quản lý đào tạo về các ý
kiến phản hồi của sinh viên trong
quá trình học lâm sàng; đồng thời
lắng nghe các ý kiến phát biểu
của đại diện lãnh đạo và giảng
viên kiêm nhiệm tham gia giảng
dạy lâm sàng tại các bệnh viện.

Kết luận hội nghị, TS. Đinh
Thị Diệu Hằng và TTND.PGS.TS
Vũ Đình Chính trân trọng cảm ơn
các thầy cô Ban lãnh đạo và các
giảng viên kiêm nhiệm các bệnh
viện trong tỉnh đã phát biểu ý kiến
giúp nhà trường điều chỉnh, nâng
cao chất lượng đào tạo y khoa; đề
nghị các khoa/ bộ môn của trường
cần phối hợp chặt chẽ hơn với các
cơ sở lâm sàng trong xây dựng kế
hoạch lâm sàng, nhà trường sẽ
sớm rà soát các văn bản, ký hợp
đồng nguyên tắc, hợp đồng làm
việc với các cơ sở lâm sàng; yêu
cầu các giảng viên khoa Y của
trường sắp xếp thời gian sang
làm việc tại các bệnh viện để
nâng cao năng lực chuyên môn
tay nghề; đề nghị Phòng Quản lý
đào tạo làm đầu mối điều chỉnh,
xây dựng quy trình tổ chức quản
lý đào tạo dạy học lâm sàng hợp
lý hơn, khoa học hơn. Hiệu trưởng
nhà trường cảm ơn và hi vọng tiếp
tục nhận được sự quan tâm giúp
đỡ, tạo điều kiện của Ban Lãnh
đạo và giảng viên kiêm nhiệm
các bệnh viện, góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo y khoa
của nhà trường.

Hội thảo khoa học một số cập nhật trong sàng lọc dị tật thai nhi bằng
siêu âm

C

hiều
ngày
26/9/2019,
Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương phối hợp với Công
ty Thiết bị y tế Phương Đông tổ
chức Hội thảo khoa học “Một số
cập nhật trong sàng lọc dị tật
thai nhi bằng siêu âm”. Tham
dự có ThS. BSCKII. Vũ Công
Khanh – Khoa Phụ sản - Bệnh
viện Bạch Mai, các thầy thuốc
bác sỹ đến từ các cơ sở y tế
trong và ngoài tỉnh cùng các
giảng viên, bác sỹ và sinh viên
trường.
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Hội thảo đã lắng nghe bài
trình bày của BSCKII Vũ Công
Khanh về một số cập nhật
trong sàng lọc dị tật thai nhi 3
tháng đầu và 3 tháng giữa bằng

phương pháp siêu âm. Theo đó,
BS. Vũ Công Khanh đã thực
hành siêu âm trên một số sản
phụ và giải đáp câu hỏi thắc mắc
của đại biểu tham dự.
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Buổi hội thảo đã cung cấp
nhiều thông tin cập nhật trong lĩnh
vực chẩn đoán hình ảnh và sản
khoa cho các đại biểu tham dự,
y bác sỹ và sinh viên của trường.

Bệnh viện Trường tổ chức Tập huấn an toàn người bệnh và sự cố y khoa

TTND.PGS.TS Vũ Đình chính – Chủ tịch Hội đồng trường
trình bày tại buổi tập huấn

C

hiều ngày 24/9/2019, Bệnh
viện Trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương đã tổ chức “Tập
huấn an toàn người bệnh và sự
cố y khoa” cho toàn thể cán bộ,
thầy thuốc, nhân viên y tế của
bệnh viện. Tham dự có TTND.
PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ

tịch Hội đồng trường; TS.BS Đinh
Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng nhà
trường; Ban giám đốc bệnh viện;
cán bộ quản lý các khoa, phòng,
bộ môn, giảng viên khoa Y cùng
đông đảo sinh viên trường.
Tại buổi tập huấn, TTND. PGS.
TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội

đồng trường đã trình bày nội dung
an toàn người bệnh và các sự cố
y khoa thường gặp, xu hướng,
nguyên nhân; các mục tiêu an
toàn người bệnh và giải pháp
giảm thiểu sự cố y khoa; đồng
thời nhấn mạnh để giảm thiểu tối
đa sự cố y khoa và đảm bảo an
toàn người bệnh, các thầy thuốc,
cán bộ y tế của bệnh viện trường
cần thực hiện nghiêm túc các quy
định, thiết lập hệ thống thu thập,
báo cáo sai sót chuyên môn, sự
cố y khoa, phân tích cụ thể, rõ
ràng nguyên nhân gây ra sự cố
đồng thời đưa ra những biện pháp
phòng ngừa; đề nghị cán bộ viên
chức bệnh viện cần lấy người bệnh
làm trung tâm, đặt lợi ích và sự an
toàn người bệnh lên trên hết; xây
dựng văn hóa an toàn người bệnh;
các Khoa, phòng của bệnh viện
rà soát; xây dựng quy trình chẩn
đoán và điều trị, góp phần nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh
của Bệnh viện.

Ấn tượng Chương trình Gala Chào tân sinh viên HMTU 2019

T

ối ngày 21/9/2019, Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế
Hải Dương đã tổ chức chương
trình gala Chào tân sinh viên
2019. Đây là một chương trình
đặc biệt mà Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường đã chuẩn bị
rất công phu để chào đón hơn 600
tân sinh viên của trường. Mở đầu
chương trình nghệ thuật là màn
rước đuốc với thông điệp truyền
lửa nhiệt huyết, năng động, sáng
tạo, yêu ngành, yêu nghề của
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các thế hệ đi trước với các thế
hệ đi sau. Theo đó, SV Nguyễn
Thị Ngọc - lớp YĐK khoá 7 đại
diện cho hơn 600 bạn tân sinh
viên đã phát biểu cảm tưởng cảm
ơn những tình cảm tốt đẹp của
các thầy cô giáo và các thế hệ
anh chị sinh viên khóa trước đối

với tân sinh viên đồng thời cam
kết sẽ không ngừng nỗ lực học
tập rèn luyện, học tập, giữ mãi
ngọn lửa nhiệt huyết để trở thành
những người thầy thuốc giỏi đồng
thời như người “mẹ hiền”, tô thắm
thêm truyền thống vẻ vang của
nhà trường. Chương trình gala

nghệ thuật đã diễn ra đầy màu
sắc, sôi động với nhiều tiết mục
văn nghệ đặc sắc, trẻ trung kết
hợp với những tiểu phẩm thú vị
cùng sự tham gia của một số ban
nhạc đã để lại ấn tượng sâu sắc
đối với đại biểu tham dự và sinh
viên trường.

Thông qua đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 20192020

N

gày 18/9/2019, Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức thông
qua 10 đề cương nghiên cứu khoa
học của sinh viên y đa khoa khóa 3 năm học
2019-2020. Các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh
vực Nội, Ngoại, Sản, Nhi được các hội đồng
ghi nhận, đánh giá cao. Đây là dịp để sinh
viên nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề,
đồng thời làm quen với phương pháp nghiên
cứu khoa học; bên cạnh việc hoàn thành đề
tài, nhóm nghiên cứu cần phải kiểm tra các
chỉ tiêu lâm sàng liên quan tới đề tài. Thông
qua hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh
viên, hy vọng chất lượng đào tạo y đa khoa sẽ
được nâng lên, đồng thời góp phần nâng cao
chất lượng khám và điều trị cho người bệnh.

Công đoàn Trường tổ chức chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm”
năm 2019

T
12

ối ngày 10/9/2019, Công đoàn
trường Đại học Kỹ thuật Y tế

Hải Dương đã tổ chức chương
trình “Đêm hội trăng rằm” cho gần

400 cháu thiếu nhi là con em cán
bộ viên chức trong trường nhân
dịp Tết trung thu năm 2019. Đêm
hội trăng rằm đã diễn ra với nhiều
tiết mục múa hát sôi động, các
trò chơi dân gian và câu đố thú
vị, biểu diễn múa lân, nghe Chú
Cuội, Chị Hằng kể chuyện sự tích
trung thu, trao quà, bánh trung thu
cho các cháu.…Nhân dịp này, thay
mặt BCH công đoàn trường; TS
Phạm Thị Cẩm Hưng – Chủ tịch
Công đoàn đã trao quà cho các
cháu có thành tích xuất sắc trong
học tập. Chương trình đã để lại
nhiều ấn tượng cho các cháu thiếu
nhi và các đại biểu tham dự.
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khai giảng năm học 2019-2020

Lãnh đạo trường trao học bổng Tuệ Tĩnh cho sinh viên của trường mồ côi cha, mẹ tại buổi lễ Khai giảng

S

áng ngày 10/9/2019, Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương đã tổ chức Lễ khai giảng
năm học mới 2019-2020. Tham
dự có TTND.PGS.TS Vũ Đình
Chính – Chủ tịch Hội đồng trường,
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Bí
thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà
trường, các thầy trong Ban Giám
hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên,
sinh viên và hơn 600 tân sinh viên
mới nhập trường.
Năm học 2018 – 2019, tập thể
CBVC và SV Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương đã đoàn kết,
vượt khó, sáng tạo, hoàn thành
tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực
đào tạo, nghiên cứu khoa học,
hợp tác quốc tế, đảm bảo chất
lượng, khám chữa bệnh…cụ thể:
Khóa đào tạo Bác sỹ Y khoa đầu

tiên của trường tốt nghiệp; Thực
hiện tự đánh giá chương trình
đào tạo xét nghiệm, chuẩn bị cho
đánh giá ngoài; Chất lượng của
Nhà trường tiếp tục được duy trì
và phát triển, được đoàn thanh
tra của Bộ Giáo dục & Đào tạo
đánh giá cao; Phát biểu chào
mừng năm học mới, TS. BS Đinh
Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng vui
mừng chào đón các tân sinh viên,
cám ơn và ghi nhận những thành
tích của tập thể thầy và trò nhà
trường đồng thời đề nghị: trong
năm học 2019-2020, CBVC, SV
cần tiếp tục đoàn kết nỗ lực khắc
phục khó khăn, năng động sáng
tạo đổi mới nhận thức, tư duy, tự
giác làm việc đúng quy định, quy
trình thích nghi với những thay đổi
và thách thức; nói đi đôi với làm,

thực hiện tốt Triết lý giáo dục của
nhà trường “Giáo dục Toàn diện
- Chuẩn mực - Hợp tác - Sáng
tạo”, định hướng “đổi mới để tự
chủ, tự chủ để đổi mới” của Hội
đồng Trường; tiếp tục siết chặt kỷ
cương, nề nếp, phát triển đội ngũ
bác sỹ và giảng viên chất lượng
cao; đảm bảo công khai minh
bạch tạo sự đồng thuận trong
mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà
trường; tăng cường cơ sở vật chất,
trang thiết bị; thực hiện tự chủ,
quyết tâm hoàn thành sứ mạng,
mục tiêu, giá trị cốt lõi của nhà
trường và 10 nhiệm vụ trọng tâm
năm học 2019-2020, lập thành
tích chào mừng Đại hội Đảng
bộ trường lần thứ XXII nhiệm kỳ
2020-2025 và kỷ niệm 60 năm
ngày truyền thống của nhà trường.

Khoa Phục hồi chức năng kỷ niệm ngày Vật lý trị liệu thế giới 8/9 và chào
mừng tân sinh viên
Ngày 7/9/2019 vừa qua, Khoa
Phục hồi chức năng trường Đại
học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
đã tổ chức ngày Vật Lý Trị Liệu
Thế Giới 8/9 và chào mừng tân
sinh viên. Tham dự có Ông Trần

Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật Lý
Trị Liệu Việt Nam; TS.BS Trần
Quang Cảnh - Phó hiệu trưởng
nhà trường; TS. Phạm Thị Cẩm
Hưng – Trưởng khoa Phục hồi
chức năng; đại diện BCH Đoàn

thanh niên, Hội sinh viên; Phòng
Quản lý CTSV; sinh viên và cựu
sinh viên khoa Phục hồi chức
năng của trường.
Tại buổi lễ kỷ niệm, các thầy
cô giáo và sinh viên đã ôn lại
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truyền thống của ngành vật lý trị liệu
và giao lưu chia sẻ các vấn đề liên
quan học tập và định hướng nghề
nghiệp; kết quả hoạt động năm học
2018-2019, phương hướng hoạt động
năm học 2019-2020 và phát động thi
đua năm học mới. Tiếp theo, Khoa đã
trao các phần thưởng cho các sinh
viên có thành tích học tập tốt; Trung
tâm Vina Health trao một số suất học
bổng cho sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn. Cùng với hoạt động kỷ
niệm; Khoa đã tổ chức giao lưu văn
nghệ, thể dục thể thao giúp gắn kết
tình cảm giữa thầy và trò, giữa sinh
viên trong khoa và khích lệ, khơi dậy
tình yêu nghề nghiệp của sinh viên
chuyên ngành phục hồi chức năng.

Tổ chức hội thi “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ
hướng tới sự hài lòng người bệnh”

T

ối ngày 6/9/2019, tại Hội
trường lớn, Trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ
chức hội thi “Cán bộ ngành Y tế
đổi mới phong cách, thái độ phục
vụ hướng tới sự hài lòng người
bệnh”. Tham dự có TTND.PGS.
TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội
đồng trường; các thầy, cô giáo
trong Đảng ủy, BGĐ Bệnh viện
trường, cán bộ quản lý, viên chức
bệnh viện và đông đảo sinh viên
trong trường.
Hội thi có sự tham gia của 5
đơn vị: Đội Khoa khám bệnh, Đội
Khoa Nội tổng hợp và TT Tiêu hóa
gan mật; Đội Khoa xét nghiệm và
Labo XNATTP; Đội Khoa Chẩn
đoán hình ảnh; Đội Khối hành
chính bệnh viện. Các đội thi đã
trải qua 2 vòng thi, vòng thứ nhất
thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức,
hiểu biết về đổi mới phong cách,
thái độ phục vụ của cán bộ y tế
hướng tới sự hài lòng của người
bệnh với kết quả 100% cán bộ,
nhân viên bệnh viện tham gia và
đạt yêu cầu; Vòng thi thứ hai bao
gồm các nội dung: Thi tiểu phẩm
và thi hùng biện.
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Hội thi đã diễn ra ấn tượng với
nhiều tiểu phẩm đặc sắc, ý nghĩa;
các bài hùng biện trí tuệ xoay
quanh vấn đề giao tiếp ứng xử
giữa cán bộ y tế với người bệnh và
người nhà người bệnh đã đem tới
cho khán giả những bài học giản
dị, sâu sắc; sự bất ngờ, thán phục
trước tài năng diễn xuất, ca hát,
biểu diễn của nhiều y bác sỹ, điều
dưỡng, kỹ thuật viên trong trường.
Kết quả chung cuộc, giải Nhất

hội thi đã thuộc về Đội Khoa Xét
nghiệm & Labo XNATTP; Giải Nhì
thuộc về khoa Khám bệnh; Giải
Ba thuộc về Khoa Nội tổng hợp
& TT Tiêu hóa Gan mật; Đội Khối
hành chính và Khoa Chẩn đoán
hình ảnh đạt giải Khuyến khích;
Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao
Giải nhánh Hùng biện hay nhất
cho Đội Khoa Xét nghiệm; Giải
ứng xử hay nhất cho Khoa khám
bệnh.
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Làm việc với GS.TS Betty Beard - Tình nguyện viên Tổ chức tình nguyện
Y tế Hải Ngoại (HVO)

C

hiều ngày 4/9/2019, tại
Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương, TS.BS Đinh Thị
Diệu Hằng – Hiệu trưởng nhà
trường cùng Phòng QLKLCN &
HTQT và Khoa Điều dưỡng đã
làm việc với GS.TS Betty Beard
- chuyên gia Điều dưỡng Hoa Kỳ,
tình nguyện viên Tổ chức tình
nguyện Y tế Hải Ngoại (Health

Volunteers Overseas - HVO) về
phát triển chương trình giảng dạy
điều dưỡng; phương pháp giảng
dạy và đánh giá lâm sàng, nghiên
cứu khoa học điều dưỡng, đồng
thời thảo luận về xây dựng trung
tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng
và tuyển tình nguyện viên cho các
chuyên ngành điều dưỡng... Hai
bên nhất trí cùng nhau hợp tác,

làm việc để đạt mục tiêu kế hoạch
đề ra. Theo đó, Khoa điều dưỡng,
GS.TS Nguyễn Công Khẩn –
chuyên gia NCKH &HTQT cùng
GS.TS Betty Beard đã có buổi
thảo luận chuyên đề về nghiên
cứu khoa học trong lĩnh vực điều
dưỡng và tư vấn hỗ trợ các đề tài
nghiên cứu khoa học của Khoa
điều dưỡng.

Gặp mặt Đoàn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến thực tập tại
Trường lần thứ 6

S

áng ngày 29/8/2019, Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương đã tổ chức gặp mặt 19
giáo sinh Khoa Lý luận chính trị
và giáo dục công dân - Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội đến
thực tập tại trường. Tham dự có
TS. Dương Văn Khoa – Trưởng
Bộ môn Lịch sử đảng – Tư tưởng
Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, TS.BS Trần Quang
Cảnh – Phó hiệu trưởng nhà
trường, đại diện Phòng Quản lý

Đào tạo, phòng Quản lý Công
tác SV và các giảng viên Bộ môn
Chính trị.
Tại buổi gặp mặt, TS. BS Trần
Quang Cảnh – Phó hiệu trưởng
vui mừng chào đón đoàn thực
tập, đề nghị giáo sinh thực hiện
đúng kế hoạch và mục tiêu thực
tập, vận dụng những kiến thức đã
học vào thực tế giảng dạy, chấp
hành tốt các nội quy quy chế của
nhà trường; tích cực tham gia các
hoạt động của Đoàn trường; đề

nghị các thầy cô Bộ môn chính
trị hướng dẫn, giúp đỡ các em để
khóa thực tập đạt được mục tiêu
đề ra; các giảng viên Chính trị hai
trường nghiên cứu trao đổi chương
trình, giáo trình, xây dựng bộ test
để nâng cao chất lượng giảng dạy
các môn học Chính trị tại trường.
Theo đó, TS. Lê Thúy Hường –
Trưởng Bộ môn chính trị cũng đề
nghị các giáo sinh chuẩn bị kỹ
lưỡng bài giảng, giáo án; giảng
viên Bộ môn bố trí thời gian hợp lý

15

hmtu

{TIN TỨC - SỰ KIỆN}

kèm cặp, hướng dẫn giáo sinh về
phương pháp giảng dạy để khóa
thực tập hiệu quả và thành công.
Thay mặt đoàn thực tập, TS.
Dương Văn Khoa trân trọng cảm
ơn nhà trường nhiều năm qua đã
tạo điều kiện cho sinh viên trường
Đại học Sư phạm Hà Nội đến
thực tập, cam kết sẽ chỉ đạo các
giáo sinh trong thời gian 10 tuần
thực tập tại trường nghiêm chỉnh
chấp hành nội quy, quy chế của
trường, nỗ lực rèn luyện, trau dồi
kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, kỹ
năng từ các giảng viên của trường,
vận dụng tối đa những kiến thức
đã học vào công việc giảng dạy
để hoàn thành tốt đợt thực tập sư
phạm tại trường Đại học Kỹ thuật
Y tế Hải Dương.

Công đoàn y tế Việt Nam làm việc với Công đoàn Trường

N

gày 26/8/2019, Ban thường vụ
Công đoàn y tế Việt Nam do
đồng chí Vũ Anh Tuấn làm trưởng
đoàn đã kiểm tra hoạt động của
Công đoàn Trường Đại học Kỹ
thuật Y tế Hải Dương. Làm việc với
đoàn có ThS. Nguyễn Thành Hưng
– Phó hiệu trưởng nhà trường; TS.
Phạm Thị Cẩm Hưng – Chủ tịch
Công đoàn cùng đại diện Ban chấp
hành công đoàn trường.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác
đã nghe TS. Phạm Thị Cẩm Hưng
báo cáo các nội dung: đại diện, bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của cán bộ, công chức, người
lao động; xây dựng tổ chức công
đoàn; công tác tuyên truyền và các
hoạt động khác đồng thời tiến hành
kiểm tra gắn với biểu mẫu đánh giá
chất lượng công đoàn cơ sở theo
các phụ lục kèm theo Quyết định số
336/QĐ – CĐYT của Ban thường
vụ Công đoàn Y tế Việt Nam.
Sau thời gian làm việc khẩn
trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm
tra kết luận: Ban chấp hành Công
đoàn trường đã thực hiện đầy đủ
các chức năng của tổ chức công
đoàn, đảm bảo bảo vệ quyền, lợi
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ích hợp pháp của chính đảng của
đoàn viên công đoàn theo quy
định; đề nghị Công đoàn trường
hoàn chỉnh cập nhật thông tin đoàn
viên lên phần mềm theo hướng
dẫn; bổ sung hoàn thiện ghi chép
sổ nghị quyết của Công đoàn cơ sở
theo đúng quy định, thực hiện kiểm
tra đồng cấp về việc Chấp hành
điều lệ công đoàn Việt Nam trước
khi báo cáo lên Công đoàn y tế Việt
Nam…Đoàn kiểm tra đã chấm điểm

công đoàn trường đạt 94,5 điểm
theo mẫu đánh giá công đoàn cơ
sở.
Thay mặt nhà trường, ThS.
Nguyễn Thành Hưng – Phó hiệu
trưởng trân trọng cảm ơn những ý
kiến đóng góp của đoàn kiểm tra
giúp Công đoàn trường hoàn thiện
và nâng cao chất lượng hoạt động;
đề nghị trong thời gian tới tiếp tục
nhận được sự quan tâm, giúp đỡ
của Công đoàn Y tế Việt Nam.
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Tổ chức Hội nghị cố vấn học tập năm 2019

N

gày 24/8/2019, Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đã tổ chức Hội nghị cố vấn học
tập năm 2019. Tham dự có TS.BS
Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng
nhà trường; TS.BS Trần Quang
Cảnh – Phó hiệu trưởng; cán bộ
quản lý các khoa, phòng, bộ môn
thuộc trường.
Tại hội nghị, TS.BS Trần
Quang Cảnh nhấn mạnh tầm
quan trọng của công tác cố vấn

học tập trong đào tạo theo học
chế tín chỉ, đồng thời khái quát
những những nhiệm vụ trọng
tâm của cố vấn học tập, đề nghị
Phòng Quản lý đào tạo làm đầu
mối xây dựng các quy định, quy
chế, quy trình biểu mẫu liên quan
đến công tác cố vấn học tập.
Theo đó, Phòng Quản lý đào
tạo đã trình bày về điểm mạnh,
điểm yếu, thuận lợi, khó khăn
trong công tác cố vấn học tập

năm học 2018-2019 và phương
hướng hoạt động cố vấn học
tập năm học 2019-2020, và các
ý kiến tham luận của các khoa,
phòng, bộ môn để nâng cao chất
lượng hoạt động cố vấn học tập.
Kết luận hội nghị, TS.BS Đinh
Thị Diệu Hằng đề nghị các cố vấn
học tập tìm hiểu, nắm chắc các
quy định, quy chế trong các lĩnh
vực liên quan đến đào tạo, cố vấn
học tập, công tác sinh viên để
kịp thời tư vấn cho sinh viên, yêu
cầu cố vấn học tập xây dựng kế
hoạch làm việc chi tiết cụ thể theo
tuần, tháng và phối hợp chặt chẽ
với các khoa, phòng, bộ môn; xây
dựng tiêu chí thi đua khen thưởng
cụ thể, làm căn cứ để bình xét thi
đua hàng tháng đối với cố vấn
học tập; yêu cầu Phòng Quản lý
đào tạo làm đầu mối hoàn thiện
các quy trình, biểu mẫu, sổ tay cố
vấn học tập… đổi mới hoạt động
cố vấn học tập góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo của nhà
trường.

Phiên họp lần thứ hai năm 2019 của Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y
tế Hải Dương

N

gày 15/8/2019, Hội đồng Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đã họp phiên thứ hai năm 2019 về
kế hoạch hoạt động của nhà trường
và tự chủ bệnh viện.
Tham dự có các thành viên trong
Hội đồng trường, cán bộ quản lý các
khoa, phòng bộ môn và bệnh viện.
PGS.TS. Vũ Đình Chính – Chủ tịch
Hội đồng Trường chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe
TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu
trưởng trình bày kế hoạch thực hiện
năm học 2019- 2020, theo đó các
ban giám sát của Hội đồng trường
đã báo cáo hoạt động năm học
2018-2019 trên các lĩnh vực: đào
tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo,
NCKH&HTQT, công tác quản lý sinh
viên, công tác TCCB, tài chính kế

toán, mua sắm trang thiết bị và Tổ
tài chính báo cáo về phương thức chi
lương tăng thêm, tự chủ Bệnh viện…
Hội đồng cơ bản nhất trí thông
qua kế hoạch năm học 2019 – 2020
do đồng chí Hiệu trưởng trình bày
trước hội đồng và kế hoạch giám sát
của các ban giám sát.
Hội đồng Trường quyết nghị một
số vấn đề sau:
1. Yêu cầu nhà trường xây dựng
đề án và lộ trình tự chủ giai đoạn
2019 – 2025; Xây dựng kế hoạch
thực hiện tự chủ bệnh viện một cách
thực chất, có hiệu quả, bắt đầu triển
khai từ tháng 1/2020, Hội đồng đồng
ý nhất trí phương án thanh toán trả
lương tăng thêm theo 3P (Vị trí việc
làm, Năng lực, Kết quả công việc)
nhưng phải dựa trên cơ sở hạch

toán thực chất. Hội đồng Trường xây
dựng, sửa đổi quy chế hoạt động
phù hợp với Luật Giáo dục Đại học
sửa đổi.
2. Rà soát, bổ sung, xây dựng
quy định, quy chế ở tất cả các lĩnh
vực đào tạo, nghiên cứu khoa học,
tài chính kế toán, tổ chức cán bộ,
xây dựng…. trước 2020 theo đúng
luật, quy định hiện hành của Nhà
nước.
3. Ban hành quy định, phân cấp
phân quyền từng đơn vị, cá nhân
trong việc tự chủ, đặc biệt Bệnh
viện xây dựng quy định sáp nhập, tổ
chức, giảm biên chế, hoạt động có
hiệu quả theo vị trí việc làm.
4. Tập trung đổi mới khung
chương trình, chương trình đào tạo
theo chuẩn đầu ra hoàn thành chuẩn
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TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu
tại phiên họp
năng lực cho ngành kỹ thuật y học;
Mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Xét
nghiệm. Nghiên cứu khoa học:
Thực hiện 60 đề tài NCKH cấp cơ
sở (trong đó bao gồm 10 đề tài của

sinh viên), bảo vệ thành công 01 đề
cương đề tài cấp Nhà nước, tiếp tục
triển khai các đề tài các cấp đang
thực hiện.
5. Tập trung đảm bảo chất lượng

giáo dục bên trong theo tiêu chuẩn
mới, đảm bảo chất lượng trong đánh
giá giữa kỳ; Tập trung đánh giá ngoài
CTĐT Kỹ thuật Xét nghiệm Y học;
công khai các yếu tố đảm bảo chất
lượng, tỷ lệ sinh viên có việc làm…
6. Ưu tiên đầu tư cho công nghệ
thông tin, thực hiện số hóa quản lý ở
trường và bệnh viện; Nhà trường xây
dựng kế hoạch triển khai giảng dạy
theo Elearning, xây dựng lộ trình thi,
kiểm tra trên máy.
7. Nhà trường phải tập trung
công tác giáo dục truyền thông của
Nhà trường và Bệnh viện Trường (để
từng CBVC, từng đơn vị của Trường
và Bệnh viện hiểu thực chất của tự
chủ, tự chịu trách nhiệm), tạo hình
ảnh thương hiệu cho từng ngành
đào tạo, từng kỹ thuật phát triển của
bệnh viện, quảng bá hình ảnh của
trường và Bệnh viện Trường, tiến
tới hình thành một nhóm chuyên về
truyền thông.

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020

C

hiều ngày 9/8/2019, Trường Đại
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã
tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức
năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội
nghị có TS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng
– Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng nhà
trường; TTND.PGS.TS. Vũ Đình
Chính – Chủ tịch Hội đồng trường,
các phó Hiệu trưởng, cùng toàn thể
cán bộ viên chức trong nhà trường.
Với tinh thần dân chủ Hội nghị đã
nhất trí cao với báo cáo tổng kết năm
học 2018 – 2019 và phương hướng
nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 với
mục tiêu tiếp tục siết chặt kỷ cương,
nề nếp; nâng cao chất lượng, hiệu
quả đào tạo, nghiên cứu khoa học,
khám chữa bệnh, phát triển đội ngũ
bác sỹ và giảng viên chất lượng cao;
đảm bảo công khai, minh bạch tạo
sự đồng thuận trong mọi lĩnh vực
hoạt động của nhà trường; thực hiện
tự chủ và 10 nhiệm vụ trọng tâm và
giải pháp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ
năm học mới, Hội nghị đã tập trung
thảo luận những vấn đề như: thực
hiện cơ chế tự chủ tại bệnh viện,
giải pháp nâng cao chất lượng công
tác nghiên cứu khoa học, đảm bảo
chất lượng bên trong cơ sở giáo

18

dục, đánh giá ngoài chương trình
đào tạo; vấn đề tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của Trường và bệnh viện
trường… Phát biểu và chỉ đạo tại Hội
nghị TS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng
– Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà
trường đã biểu dương những thành
tích và sự nỗ lực cố gắng của tập thể
cán bộ viên chức trong nhà trường,
đồng thời đề nghị cán bộ, viên chức

và sinh viên trong toàn trường tiếp
tục đoàn kết nỗ lực khắc phục khó
khăn, đổi mới cách nghĩ, cách làm,
xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm
học mới, lập thành tích chào mừng
Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXII
nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổ chức
thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày
truyền thống nhà trường.

TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại
Hội nghị
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ TIẾN TỚI
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
Y TẾ HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ
(2020-2025)
TS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng
Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Thị Nga

Đảng ủy viên - Phụ trách Phòng tổ chức cán bộ
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

C

hủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:” Đại hội đảng rất
quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta
và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng
ta đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành
động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa”. Do vậy việc
tổ chức thành công đại hội chi bộ tiến tới đại hội Đảng
bộ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lần thứ
XII nhiệm kỳ(2020-2025) là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của Trường trong năm 2020 và cũng là
thiết thực chào mừng 60 năm ngày truyền thống Nhà
trường.
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm nâng cao
năng lực lãnh đạo của chi bộ Đảng trên cơ sở mở rộng
dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên, viên
chức, người lao động, sinh viên; giữ vững kỷ cương,
tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW,
ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; cũng như Kết luận số 55-KL/TW, ngày
15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh
công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng
bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch
số 111-KH/ThU, ngày 09/9/2019 của Thành ủy Hải
Dương về Quán triệt, triển khai và tổ chức đại hội các
chi, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng
bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, các
Chi bộ cần thực hiện nghiêm các bước sau:
1.Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ,
nhiệm kỳ 2020 -2022 phải thực hiện phương châm kế
thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát
huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt
kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề
cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết
là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không
phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu
cực.
2. Báo cáo chính trị của chi bộ, phải đánh giá

khách quan, trung thực, sát tình thực tế; làm rõ những
ưu điểm, khuyết điểm của Chi bộ trên các lĩnh vực xây
dựng, chỉnh đốn đảng, đào tạo, nghiên cứu khoa học,
cung ứng dịch vụ và phục vụ đào tạo... nhất là việc
thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; chỉ rõ nguyên nhân, nhất
là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm
sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt
quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các
dự thảo văn kiện Đại hội XXII của Đảng Bộ trường,
cũng như điều kiện thực tế của chi bộ. Đề ra phương
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả
thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022
và tầm nhìn đến năm 2025.
3. Báo cáo kiểm điểm cần nghiêm túc trong việc
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ
XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) và Nghị quyết Đại hội chi
bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, cần nhìn thẳng vào sự thật,
nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ
nghiêm túc, đánh giá đúng những kết quả đạt được,
những hạn chế, tồn tại, những việc chưa làm được,
nêu rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
của những tồn tại, hạn chế, xác định rõ vai trò, trách
nhiệm của tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu
đối với những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài
học kinh nghiệm sâu sắc làm cơ sở để cấp ủy khóa
mới vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các
hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.
4. Chi bộ cần tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý
kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên và
Đại hội XIII của Đảng tạo thành đợt sinh hoạt chính
trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn bộ
đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Chi ủy cần phải
cầu thị lắng nghe những ý kiến tâm huyết, xác đáng
hợp lý để bổ sung vào văn kiện. Không định kiến với
những ý kiến phản biện, trái chiều. Những nội dung
còn nhiều ý kiến khác nhau phải dành thời gian để
thảo luận, tranh luận nhằm tìm ra phương án tối ưu
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nhất. Bên cạnh đó cũng cần tỉnh táo, cảnh giác với
mọi âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc, chống
phá.
5. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2022 cần bảo
đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác
cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp
ủy. Do vậy các Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 phải đặc
biệt coi trọng chất lượng, chọn được những đồng chí
tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong
sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Chi bộ trong tình
hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng
bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công
tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng
Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật
của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên
thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch;
gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và
sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo của đơn vị trong Nhà
trường. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia Chi
ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển
vọng thông qua hoạt động thực hiện, nhất là đảng
viên trẻ, đảng viên nữ. Việc đánh giá cán bộ phải chặt
chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của Chi ủy, tổ

chức đảng, tập thể lãnh đạo Trường, đặc biệt coi trọng
phẩm chất, uy tín, hiệu quả công tác; chủ động phòng
ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả
với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của
các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị,
bất mãn.
Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
với bề dày truyền thống gần 60 năm xây dựng và
phát triển. Với truyền thống đoàn kết, tâm huyết, nỗ
lực phấn đấu cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân
lực y tế cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
nhân dân, Trường luôn là địa chỉ tin cậy của lớp lớp
các thế hệ học sinh, sinh viên. Đại hội Đảng bộ
nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng trong toàn trường. Đại hội diễn ra cũng là năm
Nhà trường tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống
của Trường. Đây chính là mốc son đánh dấu sự phát
triển của Trường. Trường. Do vậy Toàn bộ đảng viên,
viên chức, người lao động cũng như toàn bộ sinh
viên cần tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trên
dưới đồng lòng, tích cực chuẩn bị và tổ chức thành
công Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lần thứ XXII nhiệm
kỳ (2020-2025).

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ THỰC HIỆN TỰ CHỦ
TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
Y TẾ HẢI DƯƠNG

ThS. BS Vũ Công Danh

T

ự chủ bệnh viện là chủ
trương của chính phủ, của
ngành y tế. Trong hội nghị
với các giám đốc bệnh viện khu
vực phía bắc, người đứng đầu
ngành y tế cho biết: Bộ Y tế khuyến khích các bệnh viện công lập
tuyến trung ương và tuyến tỉnh
thực hiện tự chủ về tài chính để
tạo ra một cuộc cạnh tranh lành
mạnh, tất cả vì mục tiêu nâng cao
chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng
sự hài lòng của người bệnh. Gần
đây nhất, vào tháng 5/2019, thủ
tướng chính phủ đã phê duyệt chủ
trương tự chủ, tự chịu trách nhiệm
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Phụ trách Trung tâm Nội soi tiêu hóa
Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
của 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y
tế đó là: Bạch Mai, Việt Đức, bệnh
viện K và Chợ Rẫy. Như vậy theo
chủ trương của chính phủ, tự chủ
bệnh viện là xu thê tất yếu. Là
cán bộ được phân công làm việc
tại bệnh viện trường, quản lí điều
hành một khoa tại bệnh viện, phải
đôi diện với những bất cập trong
cơ chế cũ đã lạc hậu, như khám
nhiều khám ít, hễ đã là bác sĩ thì
sẽ được hưởng một mức lương
như nhau. Bệnh nhân có vắng và
doanh thu có giảm thì mọi người
vẫn bình thản như không phải là
trách nhiệm của chính mình. Trước

thực trạng như vậy, là những người
trong cuộc, hơn ai hết chúng tôi
mong muốn có sự thay đổi. Nếu
thực hiện thành công phương án
tự chủ sẽ phá bỏ cơ chế cũ đã
lạc hậu, từ đó tạo được động lực
to lớn cho người lao động không
ngừng đổi mới sáng tạo để nâng
cao năng suất, hiệu quả làm việc.
Qua đó không những năng lực cá
nhân phát triển mà đơn vị sẽ phát
triển, đủ sức cạnh tranh trong thời
đại ngày nay. Như vậy tự chủ bệnh
viện không chỉ là xu thế tất yếu
mà còn mang lại nhiều cơ hội phát
triển cho bản thân mỗi người, cho
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bệnh viện. Đó như là con đường một chiều, là con
đường chúng ta bắt buộc phải đi.
Vậy bệnh viện được tự chủ trên những phương
diện nào? Theo lãnh đạo nhà trường, tự chủ gồm 3
trụ cột đó là tự chủ về chuyên môn kỹ thuật, bộ máy
nhân sự, tự chủ về tài chính. Với nguyên tắc: bệnh
viện là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc trường. Mọi
hoạt động đều theo quy định của pháp luật, các quy
định của nhà nước, của nhà trường.
Ở vị trí của mình, một cán bộ được phân công phụ
trách khoa của bệnh viện, tôi xin được đề xuất một số
giải pháp để thực hiện tự chủ trong lĩnh vực chuyên
môn kĩ thuật. Mà theo tôi đó là lĩnh vực trọng tâm,
then chốt để có thể tự chủ được bệnh viện. Thành
công hay thất bại của tự chủ bệnh viện ở chỗ có phát
triển được chuyên môn, triển khai được nhiều kĩ thuật
mới hay không. Bởi trình độ chuyên môn có cao, kỹ
thuật có phát triển thì bệnh nhân mới tin tưởng tới
khám điều trị, doanh thu mới tăng, mới có thể tự nuôi
sống được nhân viên và có những đóng góp cho nhà
trường. Để bệnh viện có thương hiệu về chuyên môn,
khẳng định được vị trí của mình, trước hết là tại khu
vực Hải Dương, thì theo tôi cần triển khai một số giải
pháp như sau:
Thứ nhất, đó là cần thay đổi về nhận thức của
mỗi người, từ đó thay đổi tinh thần, thái độ trước công
việc của mình. Không phải chúng ta cứ chờ đợi cơ
chế chính sách của nhà trường thay đổi mới tự chủ
được. Mà ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay, lĩnh vực
mà chúng ta có thể tự quyết được đó chính là về
chuyên môn kĩ thuật. Lựa chọn tiếp tục trì trệ trong
chuyên môn, lặp đi lặp lại những cái đã sai, đã lạc
hậu, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm
khác. Hay là nỗ lực vươn lên, khẳng định vị trí của
mình trong chuyên ngành. Trước hết là tại khu vực
Hải Dương, xa hơn nữa là quốc gia và quốc tế. Trở
thành bác sĩ điều trị tốt nhất của Hải Dương, điều
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dưỡng chuyên nghiệp nhất của Hải Dương. Lựa chọn
con đường nào là tùy thuộc vào mỗi chúng ta.
Trên con đường phấn đấu đi lên về chuyên môn,
đương nhiên chúng ta phải chịu nhiều ảnh hưởng.
Đó là cơ chế chi trả tiền lương tăng thêm còn nhiều
rào cản, bất cập, cần có thời gian để thay đổi. Nhưng
theo tôi, phần thưởng xứng đáng nhất cho mồ hôi, sự
vất vả lăn lộn để phát triển chuyên môn, không chỉ
đơn thuần về chế độ đãi ngộ, các danh hiệu cá nhân.
Mà trên tất cả, điều quý giá nhất chúng ta thu hoạch
được đó là trình độ tay nghề, niềm tin nơi bệnh nhân
và sự công nhận của đồng nghiệp.
Thứ hai là cần thay đổi cơ chế chi trả tiền lương
tăng thêm một cách công bằng, dù chỉ là công bằng
tương đối. Chi trả theo vị trí việc làm, năng lực và hiệu
quả làm việc. Từ đó tạo thêm động lực cho người lao
động không ngừng cố gắng trong công việc. Vì họ
thấy được sự nỗ lực của mình được trả công, được
ghi nhận.
Thứ ba, vì tất cả các hoạt động chuyên môn của
chúng ta đều hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh,
đáp ứng sự hài lòng của họ, gia đình họ, những người
xung quanh họ. Bởi vì bệnh nhân chính là người trả
tiền nuôi sống chúng ta, người xây dựng và phát triển
bệnh viện. Vậy mong muốn của họ là gì khi đến bệnh
viện và chúng ta phải làm gì để đáp ứng lợi ích chính
đáng đó của họ?
Điều đầu tiên bệnh nhân mong muốn khi bắt đầu
tới bệnh viện, đó là thủ tục khám nhanh chóng thuận
lợi, không mất nhiều thời gian để chờ đợi khám và
làm cận lâm sàng. Muốn vậy cần áp dụng công nghệ
thông tin trong quy trính khám chữa bệnh như đăng
kí khám bệnh trực tuyến, thanh toán tiền khám chữa
bệnh qua thẻ như một số bệnh viện hiện đang áp
dụng. Hệ thống biển chỉ dẫn, hướng dẫn của nhân
viên phải rõ ràng, tận tình chu đáo
Không ai mong đến bệnh viện trừ khi bị ốm đau.
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Mỗi bệnh nhân đi khám đều mang trong mình tâm lí
bất an, đau đớn về bênh tật. Do vậy, điều tiếp theo họ
mong muốn khi đến bệnh viện, đó là được mọi nhân
viên đối xử tận tình, chu đáo, không có thái độ lời nói
thiếu tôn trọng đối với họ. Vì vậy nâng cao tinh thần
thái độ phục vụ bệnh nhân là việc bệnh viện phải làm
mọi ngày, với mọi người không chỉ là cán bộ chuyên
môn mà phải từ bảo vệ, bộ phận đón tiếp cho đến
các khoa phòng.
Một trong những điều mà bệnh nhân đánh giá cao,
chúng tôi hay được nghe họ khen ngợi, đó là môi
trường ở đây luôn sạch sẽ. Do đó cần tiếp tục duy trì
và làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, đặc
biệt là tại phòng lưu bệnh nhân, các phòng khám,
nhà vệ sinh bệnh nhân
Nhưng trên tất cả, có lẽ mong muốn lớn nhất của
mỗi bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh, đó là được
bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh, điều trị phải có
hiệu quả. Muốn vậy đòi hỏi năng lực chuyên môn
của bác sĩ, điều dưỡng. Để nâng cao được trình độ
chuyên môn, theo tôi năm học tới cần triển khai các
giải pháp:
Một là cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa
học, thường xuyên tổng kết lí luận trên cơ sở thực
tiễn điều trị, tổng kết qua từng ca bệnh, từng ca làm
thủ thuật. Các đề tài nghiên cứu cần xuất phát từ câu
hỏi, vấn đề đang gặp phải trong thực tế công việc
hằng ngày. Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn
điều trị mới, kết quả nghiên cứu mới trong chuyên

ngành của mình. Từ đó loại bỏ cái sai, đẩy lùi lạc hậu
trong chuyên môn
Tiếp theo là xây dựng các nhóm làm việc, kết nối
với nhau trong công việc như kết nối giữa bác sĩ - điều
dưỡng, lâm sàng – cận lâm sàng, bác sĩ bệnh viện với
các chuyên gia trong nhà trường -với các bác sĩ tuyến
trên. Đảm bảo bệnh nhân được điều trị toàn diện không
chỉ về thể chất mà còn tâm lí, đa khoa và chuyên khoa
hóa, không những theo chiều rộng mà còn theo chiều
sâu. Như phương châm đã từng được thực hiện tại
bệnh viện đó là phương châm 4 tốt: điều trị tốt, chăm
sóc tốt, dinh dưỡng tốt, phục hồi chức năng tốt.
Và cuối cùng, muốn khẳng định được thương hiệu,
bệnh viện phải triển khai, phát triển được những kỹ
thuật can thiệp điều trị. Để làm được điều đó, theo tôi
chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương mời bác
sĩ tuyến trung ương đặc biệt là các bác sĩ giỏi về hợp
tác, chuyển giao kĩ thuật, đào tạo tại chỗ. Trên cơ sở
đó và điều kiện thực tế tại đơn vị mà chúng ta xây dựng
được cách làm của riêng mình. Lựa chọn những bước
đi phù hợp với năng lực, khả năng của chính mình. Ban
đầu là những bước đi nhỏ nhưng an toàn, chắc chắn,
bền bỉ và cuối cùng thì làm chủ được kĩ thuật.
Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay
giữa các bệnh viện. Đòi hỏi mỗi người, mỗi đơn vị
phải thường xuyên thay đổi để thích ứng. Muốn vậy
phải thực hiện tự chủ. Chỉ khi nào mỗi đơn vị được tự
chủ, mỗi bác sỹ, điều dưỡng được tự chủ, mới có thể
phát huy hết khả năng của mình.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG
CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT
CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

C

hất lượng giáo dục là sự đáp ứng mục tiêu đề
ra của cơ sở giáo dục, đáp ứng các yêu cầu
của Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học,
phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
ĐBCLGD cũng được phân chia làm 02 loại: ĐBCLGD
bên trong: sản phẩm đào tạo đáp ứng mục tiêu đào
tạo; ĐBCLGD bên ngoài: sản phẩm đào tạo đáp ứng
nhu cầu xã hội.
Triển khai các hoạt động ĐBCLGD thể hiện tính tự
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Phó trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLĐT
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn
bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ
xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp
với sứ mạng và mục tiêu của trường; mang lại động
lực cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào
tạo cũng như chất lượng toàn trường, từng bước hình
thành văn hóa chất lượng nhà trường.
Với việc sớm ban hành sứ mạng, tầm nhìn, mục
tiêu, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục, quan tâm đến
chất lượng đào tạo, chất lượng kiểm tra đánh giá,
tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào
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tạo cho thấy Nhà trường đã rất chú trọng đến công
tác ĐBCLGD. Để tăng cường hoạt động ĐBCLGD
bên trong, Nhà trường cần tập trung vào một số nội
dung sau:
1. Về tư tưởng, nhận thức: Lãnh đạo trường đặc
biệt quan tâm, quán triệt vai trò và ý nghĩa của kiểm
định chất lượng đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản
lý và giảng viên, nhân viên nhà trường. Đồng thời,
tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức liên quan đến
hoạt động KĐCLGD cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ
quản lý, giảng viên, nhân viên trong trường. Chỉ khi
nào tư tưởng, nhận thức đã rõ ràng thì CB, VC mới
chủ động làm việc theo chất lượng, tham gia đóng
góp các giải pháp và giám sát các hoạt động của nhà
trường theo tiêu chuẩn chất lượng.
2. Tổ chức xây dựng các quy định, quy chế, quy
trình đảm bảo chất lượng trong tất cả các lĩnh vực hoạt
động đào tạo và phục vụ đào tạo của nhà trường, đặc
biệt là những hoạt động trọng yếu như: mở ngành đào
tạo, tuyển sinh, tổ chức khóa học-khóa bồi dưỡng, tổ
chức thi-kiểm tra, xây dựng đề tài nghiên cứu khoa
học... Các văn bản pháp lý xây dựng phải đảm bảo
hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện.
3. Tăng cường hoạt động đánh giá, giám sát chất
lượng đào tạo: Nhà trường cần tăng cường hoạt động
của Tổ Thanh tra – Pháp chế, Ban thanh tra nhân
dân và các Ban Giám sát để giữ vững chuẩn mực, kỷ
cương trong đào tạo. Các hoạt động dự giờ giảng của
giảng viên để đánh giá và góp ý về chuyên môn cần
được duy trì triển khai đúng quy định. Định kỳ tổ chức
các cuộc khảo sát định kỳ như: khảo sát ý kiến sinh
viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên sau mỗi
môn học, khảo sát ý kiến sinh viên trước tốt nghiệp
về chất lượng đào tạo của trường, khảo sát sinh viên
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đã tốt nghiệp về tình hình việc làm và chất lượng đào
tạo, khảo sát ý kiến của cán bộ viên chức về công tác
tổ chức và quản lý của nhà trường... Các cuộc khảo
sát được tiến hành phải đảm bảo nguyên tắc công
khai, minh bạch, có sự tham gia đông đảo của đội
ngũ giảng viên, cán bộ, sinh viên. Kết quả các cuộc
khảo sát cần được coi trọng và có giải pháp để cải
tiến chất lượng, khắc phục những tồn tại.
4. Rà soát, điều chỉnh đổi mới các CTĐT của Nhà
trường đảm bảo phù hợp với sứ mạng, gắn với chiến
lược phát triển và tiếp cận chuẩn đầu ra để người học
sau khi tốt nghiệp có thể làm việc đúng ngành được
đào tạo.
5. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học
của cán bộ, giảng viên và sinh viên; chú trọng vào
các đề tài dự án có tính ứng dụng thực tiễn, phục vụ
cho chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Nếu ĐBCLGD là một quá trình liên tục duy trì chất
lượng và liên tục cải tiến chất lượng theo cấu trúc hệ
thống thì tự đánh giá là một công cụ, một khâu quan
trọng trong hoạt động ĐBCLGD của nhà trường. Tự
đánh giá là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu
dựa trên 01 bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục để báo cáo về thực trạng chất lượng giáo dục,
hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học,
nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác,
từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình
thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
Tự đánh giá có hai cấp độ là tự đánh giá chất lượng
cơ sở giáo dục và tự đánh giá chất lượng chương trình
đào tạo. Hoạt động tự đánh giá nếu làm thực chất đòi
hỏi một quy trình triển khai thực hiện khoa học, được
kiểm soát chặt chẽ và vất vả, tốn công, tốn sức. Sản
phẩm của tự đánh giá là báo cáo tự đánh giá, giúp nhà
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trường đánh giá đúng hơn về thực trạng đào tạo của
mình, làm thay đổi nếp nghĩ và cách làm của chính các
trường trong lĩnh vực đào tạo và quản lý. Tuy nhiên,
nếu chỉ làm qua loa, đối phó thì báo cáo tự đánh giá
không mang tính khách quan và giống như một bản
báo cáo thành tích, không giúp cho nhà trường cải tiến
nâng cao chất lượng.
Hiện nay, hoạt động tự đánh giá CTĐT đang được
nhiều trường đại học quan tâm và triển khai thực
hiện. Tự đánh giá CTĐT là một khâu bắt buộc để tiến
tới đăng ký đánh giá ngoài và công nhận CTĐT đạt
tiêu chuẩn chất lượng. Trong năm học 2018 – 2019,
Nhà trường đã triển khai Tự đánh giá 04 CTĐT cử
nhân Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học và tiến tới đánh
giá ngoài CTĐT cử nhân Xét nghiệm Y học. Kết quả
KĐCL góp phần khẳng định chất lượng, vị thế của
trường trong đào tạo ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y
học. Mặt khác, đây là một khâu quan trọng để trường
chuẩn bị mở ngành đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành
Xét nghiệm từ năm 2020 – 2021. Tuy nhiên, quá trình
triển khai cũng gặp không ít khó khăn. Mặc dù đã tổ
chức tập huấn cho CB, VC tham gia làm công tác
ĐBCLGD trong toàn trường, thuê chuyên gia tư vấn
kỹ năng tự đánh giá cho CTĐT Xét nghiệm nhưng
trong quá trình triển khai vẫn gặp nhiều vấn đề như:
thành viên Ban thư ký, các nhóm chuyên trách còn
thiếu kinh nghiệm và bận nhiều công việc ở trường

nên chưa đầu tư được thời gian thỏa đáng cho hoạt
động TĐG, sự phối hợp giữa các nhóm chuyên trách
và giữa nhóm chuyên trách với các phòng chức năng
trong quá trình TĐG chưa hiệu quả, các buổi thảo
luận chung giữa các thành viên trong nhóm còn ít,
công tác lưu trữ dữ liệu minh chứng thực hiện chưa
tốt… Để tiến tới hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019
– 2020 là hoàn thành kế hoạch TĐG và tổ chức ĐGN
thành công CTĐT Xét nghiệm, nhà trường và Khoa
Xét nghiệm cần làm tốt một số nội dung:
- Tiếp tục duy trì và coi trọng các hoạt động ĐBCLGD bên trong đang thực hiện.
- Lãnh đạo trường, Hội đồng TĐG, CBQL các
phòng chức năng, CBQL và giảng viên của Khoa
thật sự đồng lòng, quan tâm, đầu tư công sức hơn
nữa cho hoạt động TĐG để hoàn thiện báo cáo TĐG
và hệ thống minh chứng. Báo cáo TĐG cần được
thành viên Hội đồng TĐG, Ban thư ký đọc, rà soát kỹ
các nội dung để không bỏ sót thông tin hoặc nhầm
lẫn; đảm bảo các thông tin và số liệu chính xác, nhất
quán. Các nhóm công tác chuyên trách, Ban thư ký
cần sắp xếp, mã hóa minh chứng khoa học, chính
xác để phục vụ công tác Đánh giá ngoài.
- Công khai báo cáo tự đánh giá và lấy ý kiến góp
ý rộng rãi của CB, VC Nhà trường.
- Thực hiện đúng quy trình đăng ký thẩm định báo
cáo TĐG và ĐGN.

TỰ CHỦ LÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ BỆNH VIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
Thạc sỹ Luật Nguyễn Huy Hoàng

T

ự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập là bước
đi đúng đắn nhưng phải gắn liền với tự chịu trách
nhiệm và giải trình trước các cấp và xã hội. Đối
với những ngành nghề đòi hỏi chuẩn mực cao về kỹ
thuật và đạo đức nghề nghiệp như ngành giáo dục và y
tế, cần tìm ra những giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm
nâng cao trách nhiệm và giải trình trong mọi hoạt động
của các đơn vị.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã bàn nhiều
tới vấn đề tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập
nhằm đảm bảo cho các đơn vị hoạt động hiệu quả,
giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Song
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Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

song với quyền tự chủ, các đơn vị phải tự chịu trách
nhiệm về mọi quyết định, hành động của mình và giải
trình trước xã hội các thông tin về thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Nếu tự chủ
được xem là “chân ga” giúp các trường học, bệnh viện
tăng tốc và phát triển, thì trách nhiệm giải trình được
xem là “chân phanh” giúp các đơn vị “hãm lại”, tránh
đi lạc hướng. Vì vậy, muốn được trao quyền tự chủ, các
đơn vị không thể né tránh vấn đề tự chịu trách nhiệm,
giải trình với các cấp quản lý và xã hội.
Là một đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực giáo
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dục và y tế, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
vừa phải thực hiện những nhiệm vụ mà Nhà nước và
xã hội giao phó vừa phải tồn tại, vươn lên trong cơ
chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các
đơn vị. Hơn nữa, khi xã hội ngày một phát triển, nhu
cầu, nhận thức của sinh viên, người dân, xã hội ngày
càng được nâng cao đòi hỏi Nhà trường, bệnh viện
phải minh bạch hóa các hoạt động của mình. Khi hoạt
động của Nhà trường, bệnh viện được minh bạch hóa
sẽ xây dựng được hình ảnh, giúp Nhà trường, bệnh
viện đứng vững trong tình thế cạnh tranh và vươn lên,
khẳng định được thương hiệu. Vì vậy, Nhà trường,
bệnh viện Trường phải thực hiện tự kiểm tra, đánh giá
trong nội bộ, chuẩn hóa trong mọi hoạt động để làm
tốt công tác giải trình, tạo sự tin cậy của các cấp quản
lý và xã hội.
Để thực hiện vấn đề tự chủ và trách nhiệm giải
trình, Trường ta có nhiều thuận lợi. Là một cơ sở đào
tạo, cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế,
các hoạt động của Trường vốn dĩ đã phải tuân theo
những chuẩn mực về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.
Trường có truyền thống kỷ cương trong đào tạo, cung
ứng dịch vụ hàng chục năm qua. Nhà trường đã có
Hội đồng Trường và hoạt động hiệu quả trong thời
gian gần 5 năm qua, có triết lý giáo dục; đã trải qua
kiểm định, đánh giá chất lượng trường đại học.
Tuy nhiên bên cạnh đó, một bộ phận viên chức,
người lao động vẫn quen với phong cách làm việc cũ,
chưa tự giác, nêu cao trách nhiệm trong công việc.
Vẫn còn những biểu hiện của môi trường cạnh tranh
không lành mạnh của một số đơn vị trong ngành, tận
dụng các điểm yếu của quản lý nhà nước để vụ lợi mà
bỏ qua những hậu quả cho xã hội, ảnh hưởng tới các
đơn vị hoạt động chân chính.
Để làm tốt công tác tự chịu trách nhiệm và
giải trình trước các cấp quản lý và xã hội, Nhà trường
và bệnh viện cần thực hiện những nội dung sau:
Thứ nhất, cần mở rộng công khai những giá trị mà
Nhà trường đã tạo dựng như: sứ mạng, mục tiêu giáo
dục, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi; công khai
chuẩn đầu ra, năng lực đào tạo và các điều kiện đảm
bảo chất lượng của Trường để người học, phụ huynh,
nhà tuyển dụng biết và giám sát; thực hiện cam kết
của Nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo để
cán bộ quản lý, viên chức và người lao động nỗ lực
vươn lên trong giảng dạy, cung ứng dịch vụ. Đối với
bệnh viện Trường cần công khai về giá dịch vụ y tế,
chất lượng nguồn nhân lực, quy trình chuyên môn,
quyền lợi của người bệnh.
Trong những năm gần đây, Trường ta đã thực hiện
tốt việc công khai trong cán bộ viên chức và sinh viên,
nên cần tiếp tục quảng bá các thông tin về Nhà trường,
bệnh viện Trường để các đơn vị bên ngoài nắm được
thông tin nhiều hơn, giám sát hiệu quả giúp nâng cao
hình ảnh, uy tín của Nhà trường, bệnh viện Trường.
Thứ hai, Nhà trường và bệnh viện Trường cần xây
dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ
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đối với mọi lĩnh vực hoạt động của Trường. Để các bộ
phận, phòng ban vận hành hiệu quả, nhịp nhàng cần
có khung vững chắc. Khung đó là hệ thống đầy đủ các
văn bản trong các lĩnh vực quy định rõ nội dung công
việc, quy trình, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân
trong thực hiện công việc để quy chiếu trách nhiệm
của từng cá nhân, đơn vị.
Mặc dù Nhà trường đã ban hành nhiều quy định
trong công tác quản lý nhưng nhìn chung chưa đầy
đủ và chưa có một đợt tổng rà soát các văn bản của
Trường để chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định
hiện hành tạo sự ổn định tránh thường xuyên thay đổi.
Đây cũng là trách nhiệm của các đơn vị và Tổ Thanh
tra – Pháp chế vì vậy Tổ Thanh tra – Pháp chế cần
tham gia với các đơn vị trong việc rà soát, xây dựng,
hệ thống lại các văn bản của Nhà trường.
Thứ ba, Nhà trường và Bệnh viện cần bổ sung thêm
các văn bản phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý
cho các đơn vị, trao quyền nhiều hơn cho các đơn vị.
Khi có các văn bản về phân công, phân cấp sẽ phân
định rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.
Trưởng các đơn vị có quyền hơn trong phân công
công việc, điều hành hoạt động của đơn vị đồng thời
phải chịu trách nhiệm giải trình trước Ban Lãnh đạo
trường về kết quả hoạt động của đơn vị, trách nhiệm
cá nhân trong quản lý.
Thứ tư, cần nhanh chóng đẩy mạnh hoàn thiện các
quy trình hoạt động của Nhà trường và bệnh viện theo
chuẩn ISO. Mỗi quy trình đạt chuẩn thể hiện rõ các
bước phải thực hiện, trách nhiệm của từng đơn vị, cá
nhân trong thực hiện công việc. Điều này gắn trách
nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quy trình chung,
tránh chồng chéo hoặc đùn đẩy công việc sang bộ
phận khác. Các quy trình đạt chuẩn ISO cũng thể hiện
sự công khai, minh bạch trong các hoạt động của Nhà
trường, bệnh viện Trường.
Thứ năm, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra
nội bộ Trường, bệnh viện Trường thông qua các bộ
phận như Tổ Thanh tra – Pháp chế, Ban Thanh tra
nhân dân, bộ phận chăm sóc khách hàng, đường dây
nóng bệnh viện để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và
xử lý các vi phạm. Tổ Thanh tra – Pháp chế xây dựng
kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra một
số công tác tại các đơn vị, đặc biệt những vấn đề mà
Nhà trường đang quan tâm như vấn đề thanh toán giờ
giảng, mua sắm hóa chất, thiết bị...
Thứ sáu, đổi mới phương thức đánh giá viên chức
hằng tháng tại Nhà trường, bệnh viện Trường thông
qua năng suất, chất lượng hoạt động. Muốn thực hiện
được điều này, các đơn vị cá nhân cần xây dựng kế
hoạch hoạt động trong năm và hằng tháng báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối mỗi giai đoạn làm căn
cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tránh đánh
giá một cách hình thức. Tiếp tục thực hiện các hoạt
động đánh giá giảng viên lấy ý kiến phản hồi từ người
học, bệnh nhân để mỗi viên chức thấy tự được mức độ
hoàn thành nhiệm vụ, có phương hướng điều chỉnh.
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Thứ bảy, chuẩn bị đầy đủ nội dung, minh chứng
phục vụ hoạt động đánh giá Trường giữa kỳ và thực
hiện đánh giá chương trình đào tạo Xét nghiệm trong
năm 2019; công khai kết quả kiểm định chất lượng.
Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình trước xã
hội là nhiệm vụ mà Nhà trường, Bệnh viện Trường
phải thực hiện từ năm học 2019 – 2020 và những
năm tiếp theo. Đây không phải trách nhiệm của riêng
Ban Lãnh đạo mà từng đơn vị, từng cá nhân trong
Trường, Bệnh viện phải thấy được trách nhiệm của

cá nhân, tuân thủ các quy trình đã đặt ra, nâng cao
trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi
viên chức tự nâng cao trách nhiệm, chuẩn hóa trong
từng hoạt động của mình sẽ giúp Nhà trường, bệnh
viện Trường tự đánh giá được chất lượng hoạt dộng,
dần chuẩn hóa trong các hoạt động đào tạo, cung
ứng dịch vụ. Khi đó vấn đề đảm bảo chất lượng, tự
chịu trách nhiệm và giải trình sẽ trở thành thói quen
thường xuyên trong hoạt động của mỗi cá nhân, đơn
vị và Nhà trường.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2019

TS. Lê Thúy Hường

Trưởng Ban Giám sát Hoạt động tài chính,
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị - Hội đồng trường

H

ội đồng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương nhiệm kỳ 2015-2020 được thành lập
theo Quyết định số 5256/QĐ-BYT ngày 24
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là
Hội đồng trường (HĐT) đầu tiên trong số các trường
Đại học Y dược của Việt Nam. Ngay sau khi có quyết
định thành lập, để triển khai các hoạt động theo chức
năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật giáo dục và
Điều lệ trường Đại học, đồng thời với việc ban hành
quy chế tổ chức, hoạt động, Hội đồng trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã ban hành quyết định số
53/QĐ-HĐT ĐHKTYTHD ngày 12 tháng 2 năm 2015
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về việc thành lập các Ban giám sát và phân công
nhiệm vụ cho các thành viên của HĐT. Theo đó, 05
Ban giám sát của Hội đồng trường được thành lập,
thực hiện giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của
nhà trường, bao gồm:
BGS Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và
công tác sinh viên
BGS Hoạt động cung ứng dịch vụ y tế.
BGS Công tác tổ chức cán bộ.
BGS Hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng
đào tạo
BGS Hoạt động tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở
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vật chất và trang thiết bị
Chức năng, nhiệm vụ của các Ban giám sát:
Các BGS có chức năng là đơn vị tham mưu giúp
Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
giám sát, bao gồm:
Thứ nhất: Giám sát việc tổ chức thực hiện “Quy
chế dân chủ trong các hoạt động nhà trường” do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế ban hành;
Thứ hai: Giám sát việc tổ chức thực hiện tất cả các
hoạt động của Nhà trường trên cơ sở nghị quyết Hội
đồng trường
Các BGS của HĐT có nhiệm vụ xây dựng kế
hoạch giám sát của từng ban theo các lĩnh vực hoạt
động; Phối hợp với các đơn vị thuộc trường để thực
hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát theo quy định của
Pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT;
Thực hiện giám sát thường xuyên, ưu tiên lựa chọn
những vấn đề mà CBVC, SV và các cơ sở sử dụng
nhân lực và các bên liên quan quan tâm để thực hiện
GS theo chuyên đề hoặc đột xuất và thực hiện báo
cáo định kỳ theo quy định của HĐT.
Phương thức giám sát:
Phương thức giám sát gồm có giám sát trực tiếp
quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động của Nhà
trường theo lĩnh vực được phân công phụ trách và
giám sát gián tiếp qua hệ thống thông tin báo cáo,
kiểm tra hồ sơ, văn bản giấy tờ và đề nghị giải thích,
làm rõ các vấn đề liên quan tới việc thực hiện nhiệm
vụ của các đơn vị. Đồng thời hàng năm Hội đồng
trường có chọn một số lĩnh vực để các BGS thực hiện
việc khảo sát ý kiến phản hồi của CBVC và người
học.
Nguyên tắc hoạt động của các Ban giám sát:
Trong quá trình hoạt động các BGS của HĐT sẽ
hoạt động trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc sau
đây:
Nguyên tắc thứ nhất: thực hiện giám sát toàn diện,
độc lập, minh bạch, khách quan, chính xác; thông
tin thu thập được trong quá trình giám sát phải được
đánh giá kịp thời, trung thực;
Nguyên tắc thứ hai: Tuân thủ quy định của pháp
luật, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng
trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường và các
BGS khác để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Nguyên tắc thứ ba: Làm việc theo chế độ tập thể,
chịu trách nhiệm cá nhân về phạm vi công việc được
phân công và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch
Hội đồng trường về lĩnh vực giám sát.
Nguyên tắc thứ tư: Tất cả các báo cáo, kết luận,
kiến nghị của BGS phải được tổng hợp bởi thư ký Hội
đồng trường và báo cáo công khai tại các phiên họp
của Hội đồng trường.
Kết quả thực hiện công tác giám sát:
1. Việc xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm: Để
thực hiện nhiệm vụ, hàng năm các ban giám sát xây
dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho
các thành viên đồng thời báo cáo công khai kế hoạch
hoạt động của các ban giám sát trong các phiên họp
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của Hội đồng trường. Sau khi kế hoạch giám sát
được HĐT phê duyệt, các BGS sẽ thực hiện thông
báo tới các đơn vị được giám sát về nội dung giám
sát đồng thời yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin
có liên quan phục vụ cho hoạt động giám sát
2. Việc thực hiện kế hoạch giám sát đã được phê
duyệt: sau khi kế hoạch giám sát đã được HĐT phê
duyệt, các BGS thực hiện thông báo tới các đơn vị
liên quan yêu cầu cung cấp thông tin nằm trong danh
mục giám sát. Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra, giám
sát hệ thống thông tin báo cáo, kiểm tra hồ sơ, văn
bản giấy tờ, các BGS đồng thời trực tiếp giám sát quá
trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và
yêu cầu giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan làm
căn cứ thực hiện báo cáo giám sát trước HĐT.
3. Thực hiện báo cáo HĐT kết quả giám sát được,
bao gồm: những việc đã làm được; khó khăn, vướng
mắc; tồn tại cần khắc phục của từng đơn vị; đồng thời
kiến nghị, đề xuất để tham mưu xây dựng các quyết
nghị của HĐT;
4. Khảo sát được ý kiến phản hồi của CBVC và
người học về một số hoạt động quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động tài chính, đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị. Kết quả khảo
sát đã cung cấp nhiều số liệu, thông tin là cơ sở để
HĐT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện giải trình
công khai trước tập thể CBVC nhà trường và đề xuất
giải pháp khắc phục trong những năm học tiếp theo;
Hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động của các
BGS:
1. Thành viên các BGS được phân công thực hiện
nhiệm vụ kiêm nhiệm do vậy kế hoạch giám sát chưa
được thực hiện thường xuyên, liên tục; chủ yếu thực
hiện các báo cáo định kỳ phục vụ các phiên họp HĐT.
2. Kiến thức chuyên môn và khả năng am hiểu về
pháp luật hiện hành có liên quan tới lĩnh vực được
phân công giám sát của các thành viên BGS còn hạn
chế. Điều này đã ảnh hưởng tới việc thực hiện hiệu
quả hoạt động giám sát.
3. Các BGS chưa có nhiều phát hiện đột xuất hoặc
đề xuất, kiến nghị đột phá để thực hiện tốt chức năng
tham mưu cho HĐT trong xây dựng quyết nghị và
định hướng phát triển nhà trường.
Kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt
động của các BGS
1. Thành lập các BGS đảm bảo thành viên có
chuyên môn, nghiệp vụ và am hiểu về lĩnh vực được
phân công giám sát;
2. Bản thân các thành viên các BGS cần tích cực
học tập, nghiên cứu nâng cao hiểu biết của bản thân
về hệ thống văn bản pháp luật hiện hành có liên
quan tới lĩnh vực được phân công giám sát.
3. Lãnh đạo trường và các đơn vị trực thuộc phối
hợp tốt với các BGS trong chỉ đạo và cung cấp đầy
đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết, liên
quan đến hoạt động giám sát.
4. Đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho
hoạt động của các BGS;
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KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
ThS. Khúc Kim Lan

K

ỹ năng quản lý thời gian là khả năng ước
lượng xem mình có bao nhiêu thời gian, phân
phối nó và hoàn thành công việc đúng thời
hạn đã thiết lập, bao gồm cả ý thức về tầm quan
trọng của thời gian.
Mỗi giây phút trôi qua không bao giờ lấy lại được,
vì vậy trước khi làm việc gì bạn nên có kế hoạch cụ
thể để quản lý thời gian một cách khoa học nhất,
tránh bị lãng phí thời gian một cách vô bổ.
Xác định mục tiêu công việc cần làm
Xác định mục tiêu là cách quản lý thời gian khoa
học nhất. Khi có mục tiêu rõ ràng bạn sẽ biết mình
cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đó. Để làm
được việc đó bắt buộc bạn phải lên lịch trình cụ
thể trong một khoảng thời gian bao lâu phải hoàn
thành mục tiêu. Khi đó bạn sẽ làm chủ được thời
gian và không để thời gian trôi đi một cách lãng phí.
Liệt kê những công việc cần phải làm
Liệt kê danh sách những công việc cần phải làm
trong ngày, trong tuần và trong tháng. Việc này sẽ
giúp bạn dễ dàng quản lý được quỹ thời gian quý
giá của mình. Bạn sẽ biết mình cần phải làm gì vào
giờ nào, như vậy bạn sẽ không phải mất thời gian
nhớ xem mình phải làm việc gì trong ngày hôm
nay hoặc việc gì tiếp theo sau khi hoàn thành xong
công việc nào đó.
Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
Sau khi liệt kê những công việc cần làm, bạn hãy
dành chút thời gian kiểm tra và phân loại công việc
nào quan trọng cần phải làm trước, công việc nào
có thể để lại sau. Những công việc quan trọng bạn
hãy đánh dấu lại và làm ngay để đảm bảo công
việc được hoàn thành đúng thời gian, sau đó hãy
tiếp tục làm những công việc còn lại.
Việc sắp xếp kiểu này giúp bạn không phải vội
vàng hay căng thẳng vì lỡ quên những việc quan
trọng mà vẫn đảm bảo những công việc khác vẫn
được giải quyết đúng thời hạn.
Tổng kết lại công việc
Trước khi kết thúc một ngày làm việc, bạn nên
tổng kết lại công việc vào cuối ngày để xem bạn
đã làm được những gì và chưa làm được gì, bạn đã
mất bao nhiêu thời gian cho những công việc đó và
có thật sự hiệu quả hay không. Quỹ thời gian bạn
dành cho những công việc đó đã thật sự khoa học
chưa, nếu có chỗ nào chưa hợp lý hãy tìm ra lý do
và khắc phục để những lần làm sau sẽ rút ngắn
được khoảng thời gian vàng ngọc để dành cho việc
khác.
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Tính kỷ luật và thói quen
Để sử dụng thời gian một cách khoa học bạn
cũng phải tập cho mình tính kỷ luật và những thói
quen tiết kiệm thời gian. Hãy đặt ra cho bản thân
những quy tắc riêng và làm theo những quy tắc đó.
Có thể thời gian đầu bạn cảm thấy khó khăn, nản
chí nhưng hãy tập từ từ, bạn sẽ quen. Khi đó mọi
thứ sẽ được theo ý và chắc chắn bạn sẽ thấy rằng
bạn có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cũng như
công việc, sẽ kết thúc tình trạng ngày nào cũng vội
vàng lo chạy đua với thời gian nhưng mọi thứ lại
không được như ý.
Tập trung
Tập trung là cách rất tốt để bạn không lãng phí
thời gian. Khi làm công việc gì đó bạn hãy tập trung
tất cả sức lực và trí tuệ cho công việc, điều đó không
chỉ đem lại kết quả công việc cao mà còn giúp bạn
tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bởi khi tập trung
bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc và có
thời gian cho việc khác. Một trong những thói quen
không tốt khiến bạn mất tập trung đó là có nhiều
người thường xuyên tán gẫu, nói chuyện phiếm nơi
làm việc. Cơ quan, công sở là nơi chúng ta đến làm
việc để đem lại hiệu suất, doanh thu cho công ty,
doanh nghiệp, do vậy chúng ta không nên để mất
thời gian vào những câu chuyện tán gẫu vô bổ, đồng
thời làm chúng ta xao nhãng, mất tập trung, mất
thời gian dẫn tới hiệu quả công việc sẽ không cao.
Chúng ta cần đặt ra các nguyên tắc nơi làm việc.
Sắp xếp nơi làm việc khoa học
Sắp sếp nơi làm việc khoa học giúp bạn không
mất thời gian tìm kiếm những hồ sơ, tài liệu cần
thiết khi cần. Một nơi làm việc lộn xộn với đống tài
liệu mới - cũ, quan trọng - không quan trọng hỗn
độn không chỉ khiến bạn cảm thấy rối mắt mà nó
còn làm mất nhiều thời gian khi bạn cần tìm một
loại tài liệu gì đó. Vì vậy hãy sắp xếp ngăn nắp và
khoa học cho nơi làm việc khi đó bạn sẽ có thêm
nhiều thời gian để không phải lãng phí thời gian cho
những công việc vô bổ.
Khi bạn là người có mục tiêu, biết sắp xếp công
việc một cách khoa học bạn sẽ cảm thấy quỹ thời
gian như được nới rộng hơn. Vì vậy, ngay bây giờ
bạn hãy tự kiểm lại bản thân một cách nghiêm khắc
để xem mình đã quản lý thời gian như thế nào, có
hiệu quả hay không, đã bị lãng phí thời gian vì
những lý do gì… Khi đó bạn sẽ biết mình cần phải
làm gì để không đánh mất thời gian quý báu. Chúc
các bạn thành công!
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HÌNH ẢNH CHUỘT
TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM
Ban biên tập

(sưu tầm và tổng hợp)

Tranh Đông Hồ “Đám cưới chuột”

Trong văn hóa Việt Nam, chuột tồn tại sánh đôi
với nghề nông nghiệp lúa nước. Trên những cánh
đồng lúa bạt ngàn, loài chuột cùng kiếm ăn, sinh
sôi nảy nở. Mặc dù có những biểu tượng tiêu cực
nhưng trong 12 con giáp, chuột chiếm vị trí đầu
tiên. Điều này cho thấy người dân Việt Nam vẫn
dành cho sự hiện diện của linh vật này một chỗ
đứng trang trọng, trước cả hổ, rồng.
Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia văn hoá
cho rằng loài chuột gắn liền với sự sinh sôi nảy nở
khi mùa màng bội thu, loài chuột cũng sinh sôi nảy
nở nhanh. Đêm giao thừa miền Tây Nam Bộ – vựa
lúa của cả nước, khi nghe thấy tiếng chuột kêu lít
chít, không ít người mừng rỡ, bởi lẽ họ tin rằng đó
là dấu hiệu của một năm mới sung túc. Chuột gắn

với điềm báo mùa màng bội thu chính là vậy.
Từ hình tượng trong văn hoá Á đông, những
chú chuột trong phong thuỷ cũng mang lại vận khí
tốt đẹp. Theo các chuyên gia phong thuỷ, chuột
mang đến sự sung túc và thịnh vượng bởi chúng là
loài tìm kiếm thức ăn nhanh, sinh sản tốt. Nơi nào
có chuột đến nghĩa là nơi đó sẽ có của ăn của để
dồi dào.
Hình ảnh con chuột được xuất hiện khá nhiều
trong ca dao tục ngữ dân gian Việt Nam.
Dân gian có câu: Chuột chạy cùng sào, có nghĩa chuột chạy đến đầu mút cây sào là hết đường.
Đối với con người, đây là bước đường cùng, là bế
tắc, khốn cùng, không có lối thoát.
Phê phán những kẻ đi làm ơn hạng người có
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thể quay mặt làm hại mình, gọi là làm ơn mắc oán,
như hình ảnh chuột cứu mèo: Chuột cắn dây buộc
mèo.
Để giễu cợt kẻ hợm đời, trưởng giả học làm
sang, làm ra bộ khó tính, ca dao có câu:
Chuột chê xó bếp chẳng ăn,Chó chê nhà dột
sang nằm bụi tre
Và để cười những kẻ đua đòi, đài các rởm không
tự biết thân phận mình, thời có câu: Chuột chù đeo
đạc (mõ). Ca dao cũng có câu:
“Chim chích mà đậu cành sồi, Chuột chù trong
cống đòi soi gương Tàu”
Phê phán những kẻ bất tài vô tướng nhưng hay
khoe khoang, khoác lác, có câu: Chuột chù lại có
xạ hương.
Họ hàng nhà chuột có đến hàng chục loài, trong
đó có chuột chù đặc biệt hôi hám nên người ta
thường nói: Hôi như chuột chù.
Người xưa còn dựng nên câu đối thoại thật vui
và dí dỏm để ám chỉ những kẻ chỉ biết chê người
mà không tự xét mình:
Chuột chù chê khỉ rằng hôi. Khỉ mới trả lời: cả
họ mày thơm?
Chê những kẻ ngu dốt mà lại hay tỏ ra thành
thạo, lên mặt dạy đời, có câu: Chuột chù nếm dấm.
Chê những kẻ muốn che giấu bản chất xấu xa,
không tốt của mình bằng vỏ bọc ngoài giả tạo, có
câu: Chuột đội vỏ trứng.
Phê phán những kẻ táo bạo, liều lĩnh, làm những
công việc phiêu lưu mạo hiểm, có câu: Chuột gặm
chân mèo.
Gặp những người xưa nay vốn sống trong cảnh
nghèo khó, túng thiếu, bỗng dưng gặp vận may,
được cuộc sống đổi đời, sung sướng, ấm no và
hạnh phúc, dân gian thường nói: “Chuột sa chĩnh
gạo” hay “Chuột sa bồ nếp” hoặc “Chuột sa lọ mỡ”.
Để chỉ những hạng người chậm chạp, lù đù,
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không lanh lợi, người đời mai mỉa: Chuột chù phải
khói.
Phê phán những hạng người không biết tự lượng
sức mình mà làm những việc quá khả năng, dân
gian có câu: Mèo nhỏ bắt chuột to.
Ở đời có lắm chuyện rủi ro, có lúc rơi vào hoàn
cảnh hết sức nguy hiểm, trường hợp này người đời
thường nói: Chuột sa cũi mèo.
Để chỉ hạng người có bộ dạng gian xảo, chỉ chờ
chực làm những việc xấu xa, hại người, dân gian
có câu: Mắt dơi mày chuột.
Để chỉ những kẻ đạo đức giả, tục ngữ có câu:
Mèo già khóc chuột. Hoặc để chỉ hạng người hay
nói những chuyện đâu đâu, không ăn nhập vào
vấn đề, người đời thường bảo: Nói dơi nói chuột.
Với những kẻ tiểu nhân, sống cố tình che giấu
những điều ám muội, đến khi nguy hiểm mới lộ ra
bộ mặt hèn hạ của mình, được người đời ví với hình
ảnh: Cháy nhà ra mặt chuột.
Để chỉ hạng người mới bắt đầu làm công việc gì
thì phô trương những điều to tát, qui mô nhưng kết
cục thì kém cỏi, chẳng được tích sự gì, tục ngữ có
câu: Đầu voi đuôi chuột.
Dù ghét họ hàng nhà chuột, đôi khi người lao
động dưới thời phong kiến luôn bị bọn cường hào
ác bá áp bức, bóc lột lại kéo chuột về phía mình
để đối chọi với mèo giả nhân, giả nghĩa đại diện
bọn thống trị:
“Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo.”
Có thể thấy Chuột là loài vật quen thuộc với
cuộc sống người dân Á Đông. Tồn tại cùng nền
văn minh nông nghiệp lúa nước, chuột đã trở
thành hình tượng đi vào thơ ca, văn học, là linh vật
phong thuỷ trong đời sống của người dân.

{VĂN NGHỆ}
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Xuân về Trường Y

Khúc Kim Lan

Xuân đã về trên đất nước, quê hương
Muôn sắc hoa, cây ngọt ngào đơm trái
Mùa xuân đến với bao điều đổi mới
Trên mái trường Đại học Y Hải Dương

Bông Hoa Của Cuộc Đời

Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Có cần phép thuật chi đâu
Nàng tiên áo trắng bay vào cõi nhân…
Thương người chẳng quản gian nan
Sớm, khuya giường bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Em mang đi cả trăm ngàn âu lo
Bước ra – để lại dặn dò
Bước vào – xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời!
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn…
Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc – mẹ hiền, tỏa hương…

Thơ Chúc Xuân

Xuân đến Mai vàng trổ khăp nơi.
Cầu chúc tất cả cứ tươi cười..
Xin mừng tết gặp niềm vui mới.
Thịnh Vượng An Khang hết mọi người.
Phúc Lộc Tân Niên niềm hạnh phúc.
Chan hòa quyến thuộc Bạn bè ơi.
Tưng bừng rộn rã mừng Xuân tới
Nụ Cười Phơi Phới Xuân Tuyệt Vời.

Những thầy cô gương mặt thân thương
Mùa xuân về lòng vui phơi phới
Quyết tâm xây trường lên tầm cao mới
Nhiệt huyết dâng trào trong khối óc, bàn tay.
Trò chăm ngoan, học tập hăng say
Y đức luyện rèn mỗi ngày tiến bộ.
“Thầy thuốc như mẹ hiền” trong tim luôn nhớ
Ngày mai ra trường, tung cánh bay xa.
Mùa xuân về vang rộn những bài ca
Một mùa xuân với bao điều tươi mới
Tổ quốc, quê hương và bao người mong đợi
Đại học Y Hải Dương vững bước đi lên.

Lời Chúc Tết

Xuân về rực rỡ nắng chan hòa.
Rộn rã mừng vui tiếng xuân ca.
Lời chúc đầu năm trân trọng nhất.
Gởi đến bạn bè khắp gần xa.
Chúc mừng năm mới tốt nhiều điều.
Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu.
An khang thịnh vượng xuân Như ý.
Vạn sự thành công toại nguyện nhiều.

SƯU TẦM

31

hmtu

{VUI CƯỜI }

★ Trong bệnh viện, một bệnh nhân nghe nói phải gây mê
rồi mới nhổ răng liền móc ví tiền. Nha sĩ ngăn lại:
- Anh không cần trả tiền trước đâu!
- Thưa bác sĩ, tôi phải đếm để biết mình còn được bao nhiêu
trước khi đi vào cơn mê ạ!
★ Tại một rạp hát, đến giờ biểu diễn mà chỉ có hai khán giả.
Thấy thế, giám đốc nhà hát bàn với đạo diễn nên trả lại tiền
vé lại cho khách.
Đạo diễn kêu lên:
- Ối chết, chúng ta không thể làm thế được!
- Tại sao? Bộ có vấn đề gì à?
- Hai vé này đều là vé mời cả. Làm sao trả lại được đây?!
★ Một sô gái trẻ đẹp bước vào cửa hàng thực phẩm:
- Tôi mua hết tất cả cà chua và trứng thối.
- Có ngay thưa cô! Nhưng cô mua những thứ ấy để làm gì ạ.
- Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ca nhạc tối nay.
- Vậy là hơi ác với ca sĩ.
- Tôi chính là ca sĩ đây. Cẩn thận vẫn hơn ông à!
★ Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang
đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một
tấm bảng đề chữ: “1187 TCN”
Hai anh chàng hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy.
- Anh hiểu cái đó ra sao? Jim.
- Chà, tôi cũng chịu – Jim nói – nhưng có thể đó là bảng số
của chiếc xe đã cán chết tên này.

★ Nhà báo phỏng vấn một người từng năm lần thoát nạn
đắm tàu:
- Làm sao ông có thể may mắn đến như vậy?
- Tôi luôn được những người bơi giỏi cứu sống.
- Nhưng tại sao họ không cứu những người khác?
À, tại trước khi tàu khởi hành, tôi luôn hỏi mượn họ một ít
tiền.
★ Một người hỏi đứa con ông hàng xóm:
- Sao tối qua bố cháu quát ầm lên thế?
- Vì mẹ cháu nhất quyết không nói đã chi hết lương vào
những khoản gì?
- Còn sáng nay, sao bố cháu lại quát ầm lên thế?
- Vì mẹ cháu đành nói rõ đã chi hết lương vào những khoản
gì.
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