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KẾ HOẠCH  

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU/ SÁNG KIẾN  

TẠI TTYT BẾN LỨC NĂM 2015 
 

Việc áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giúp thúc đẩy 

nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và quản lý; đồng thời thúc đẩy tìm 

tòi thực hiện các nghiên cứu khoa học mang ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhu 

cầu thực tiễn cuộc sống, giúp tiết kiệm nguồn lực trong nghiên cứu. 

Trong những năm qua, việc tìm tòi những kết quả nghiên cứu, những sáng 

kiến khoa học trong lĩnh vực y học tại TTYT còn nhiều han chế, từ đó không tận 

dụng đuợc những thành tựu của ngành y học để ứng dụng vào việc nâng cao 

chất lượng hoạt động chuyên môn và quản lý tại cơ quan. 

Để việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các sáng kiến cải tiến 

vào TTYT Bến Lức ngày một tốt hơn, TTYT xây dựng kế hoạch triển khai ứng 

dụng nghiên cứu/ sáng kiến năm 2015 như sau: 

I. Mục tiêu: cải tiến hoạt động bệnh viện nhằm nâng cao chất luợng hoạt 

động chuyên môn và quản lý tại đơn vị, từng buớc tạo niềm tin cho bệnh nhân. 

II. Giải Pháp: 

- Tăng cường việc tìm tòi các kết quả nghiên cứu/ sáng kiến khoa học mang 

ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại đơn vị để tổng hợp 

báo cáo HĐQLCL bệnh viện lực chọn áp dụng tại đơn vị. 

- Ứng dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu 

khoa học.  

- Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ kỹ thuật tại các khoa về việc ứng 

dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến y học dưới 

hình thức liên kết với các trường đại học, các hội y học, các bệnh viện 

chuyên khoa đầu ngành. 

- Đầu tư TTB phù hợp, bố trí phòng ốc để thực hiện tốt việc triển khai ứng 

dụng nêu trên. 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc ứng kết quả nghiên cứu/ sáng kiến 

khoa học tại các khoa, phòng trong Bệnh viện. Có báo cáo tiến bộ để Ban 

Giám đốc theo dõi và đôn đốc thực hiện. 



- Có kế hoạch khen thưởng cho những bộ phận, cá nhân thực hiện tốt kế 

hoạch này. 

III. Nội dung thực hiện: 

STT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 

Bộ 

phận/nguời 

thực hiện 

Dự báo 

kết quả 

1 Xây dựng kế hoạch Quý 1/2015 Hội đồng 

KHKT 

Có kế hoạch 

 

2 Triển khai kế hoạch cho các 

khoa 

Quý 1/2015 Hội dồng 

KHKT 

Có biên bản 

3 Tổng hợp các kết quả 

nghiên cứu khoa học/ sáng 

kiến và báo cáo kết quả 

chọn lựa của hội đồng để 

ứng dụng 

Mỗi 6 tháng một 

lần 

HĐ KHKT Có biên bản 

và danh mục 

5 Triển khai thực hiện kết 

quả nghiên cứu khoa học/ 

sáng kiến kỹ thuật  

Theo quyết định 

HĐKHKT 

( 6 tháng/đợt) 

Các khoa Thực hiện tốt 

kỹ thuật 

6 Tổng kết việc thực hiện và 

đề ra kế hoạch năm 2017 

Quý 4/2015 Hội đồng 

KHKT 

Có báo cáo-

biên bản 
 

IV. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng KHTH căn cứ vào kế hoạch để thực hiện theo đúng tiến độ. 

- Phòng KHTH theo dõi các hội nghị khoa học trên toàn quốc, tham mưu 

ban giám đốc cử cán bộ tham gia theo đúng nhu cầu, sau đó tổng hợp tài 

liệu để báo cáo HĐKH. 

- HĐKH, HĐQLCL chọn chuyên đề và triển khai thực hiện các kết quả 

nghiên cứu khoa học/ sáng kiến kỹ thuật tại đơn vị.  

- Tổ QLCL giám sát việc thực hiện và báo cáo HĐQLC. 

- Phòng kế toán sắp xếp kinh phí để thực hiện kế hoạch này 
 

 TL Giám đốc 

 Phó Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Hồng Thái  


