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CÔNG TÁC KHẢO THÍ, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế 

 

Phần 1. Về công tác khảo thí: 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch HK1 năm học 2020-2021 

1. Những điểm đạt được: 

 Ngành 
Y học 

Ngành 
Dược học 

Ngành 
RHM 

Tổng cộng 

Số lượng môn thi được tổ chức 6/16 13/35 7/18 26/69 

Số lượng bảng điểm đã hoàn thành 4 8 0 12 

Số lượng bảng điểm chưa hoàn thành 2 5 7 14 

- Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp lý thuyết Y2014 : 107/108 SV. 

2. Những tồn tại: 

+ Về bảng điểm:   

- Nhiều BĐP/ Môn học gửi bảng điểm tổng hợp trễ hạn, không đúng thời gian quy 

định. 

- Bảng điểm format không đúng quy định. 

- Bảng điểm giữa kỳ/ quá trình không kịp cung cấp trước khi tổ chức thi cuối kỳ. 

- Bảng điểm giữa kỳ/ quá trình/ Kỹ năng ĐPV không công bố cho sinh viên trước khi 

thi cuối kỳ. 

- Nhiều bất cập điểm thi lần 2 chỉ đạt tối đa 5 điểm. 

+ Về công tác coi thi: 

-  Còn số ít cán bộ coi thi đổi lịch chưa báo phòng Tổ chức hành chính. 

-  Một số CBCT chưa được tập huấn công tác coi thi. 

+ Về Đề thi: 

- Rất nhiều BĐP/ Môn học không làm đúng định dạng theo mẫu đề thi theo quy định. 

- BĐP/ Môn học gửi đề thi không đúng quy định. 

- Đề thi lần 2 trùng hoặc gần giống với đề thi lần 1. 

- Đề thi gửi quá cận ngày thi. 

+ Về lịch thi: 
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- Lịch thi cuối kỳ quá gấp không có thời gian ôn tập. 

3. Phương hướng thực hiện kế hoạch đến hết HK1 và cho HK2 

- Kế hoạch tiêu hủy 354 đề thi đã qua sử dụng. 

- Triển khai phần mềm xáo trộn đề thi tự động hỗ trợ BĐP. 

- Áp dụng phần mềm điểm danh nhận diện sinh viên trước khi vào phòng thi. 

- Ban hành quy chế hình thức gửi đề thi trực tiếp (không nhận qua email và đề thi phải 

có xác nhận của lãnh đạo phụ trách Môn thi). 

- Phối hợp với Tổ CNTT xây dựng phòng thi trắc nghiệm trên máy tính. 

- Tổ chức thẩm định ngân hàng câu hỏi đối với một số bộ môn đã gửi ngân hàng câu 

hỏi. 

- Chạy thử nghiệm phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính. 

- Phối hợp P.ĐT tổ chức kỳ thi lý thuyết cho SV Y2015, D2016. 

4. Kiến nghị 

+ Về Bảng điểm: 

- Khảo thí sẽ tổng hợp tất cả các trường hợp nộp trễ hạn, không đúng thời gian quy 

định cho P.TCHC để xử lý theo đúng quy định. 

- Bảng điểm trước khi trình ký BĐP chuyển cho chuyên viên Khảo thí để kiểm dò để 

tránh sai xót. 

- Điều phối viên công bố bảng điểm giữa kỳ/ quá trình/ kỹ năng phối hợp với giáo vụ 

đào tạo / Bộ môn Kỹ năng để công bố bảng điểm cho sinh viên. Trường hợp bảng 

điểm giữa kỳ/ quá trình/ kỹ năng chưa hoàn thành buộc phải HOÃN THI để đảm bảo 

chất lượng. 

- P.ĐT xem xét đề xuất điều chỉnh quy chế đào tạo. 

+ Về công tác coi thi: 

- CBCT đổi lịch thi phải thông báo cho P.TCHC. 

- Nhân sự chưa qua tập huấn công tác coi thi đề nghị không bố trí coi thi.  

- CBCT cần có mặt trước giờ thi ít nhất 15 phút: sáng 8g15, chiều 13g15. 

+ Về Đề thi: 

- Hạn chế sử dụng Giảng viên thỉnh giảng phụ trách đề thi. 

- Quy định đề thi lần 2 phải khác biệt so với đề thi lần 1 (80%). 
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+ Về lịch thi: 

- P.ĐT xem xét bố trí cần có lịch ôn tập cho sinh viên trước khi thi. 

Phần 2. Về khoa học công nghệ 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch HK1 năm học 2020-2021 

1. Những điểm đạt được 

 1.1 Đề tài, dự án  

Nội dung Đề tài cấp ĐHQG Cấp 

cơ 

sở 

Đề tài 

sinh 

viên  

Đề tài Sở Đề tài 

Nafosted 

Nhiệm 

vụ 

TXTCN 

Loại 

A 

Loại B/ 

Đề án 

Loại 

C 

Đề tài chuyển tiếp  1 9   1 1 0 

Đề tài mở mới  2 11 1     

Đề tài nghiệm thu   4      

Đề tài đăng ký 2021  2 7      

1.2 Hội nghị, Hội thảo 

- Tổ chức Workshop “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam” ngày 02/12/2020. 

- Hội nghị Khoa học Khoa Y lần 3 hoãn do Covid-19. 

1.3 Khen thưởng KHCN 

- Tham dự khen thưởng KHCN thường niên ĐHQG:  

+ Khen thưởng công bố Quốc tế: 14 bài, trong đó: 5 Q1, 7 Q2, 2 Q3. 

+ Công trình xuất sắc: 01. 

+ Công bố Khoa học xuất sắc: 01. 

- Giải thưởng Eureka:  

+ Do Khoa Y đề xuất: 05 sinh viên ộ môn Nhiễm hướng dẫn (vào vòng chung kết) 

+ Do sinh viên Khoa Y tham gia cùng sinh viên ĐHBK: 01 sinh viên (đạt giải nhất) 

1.4 Công bố Quốc tế: 15 bài 

1.5 Kết quả đào tạo từ đề tài\ dự án: 

- Tham gia đào tạo 01 TS; 02 ThS, 02 ĐH. 

1.6 Hoạt động khác: 

- Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Sức khỏe hoàn thành 2 số (5 

bài/số).  

2. Những mặt tồn tại: 
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- Hoạt động KHCN có khởi  sắc  trong 5 năm gần đây, tuy nhiên chưa thu hút được 

Sinh viên tham gia NCKH (<20%). 

- Chưa có kinh phí cho đề tài cấp cơ sở. 

- Hệ thống PTN, thiết bị của Khoa phục vụ cho NCKH còn thấp. Chủ yếu phục vụ đào 

tạo 

- Cán bộ giảng viên tham gia NCKH còn thấp so với chỉ tiêu chiến lược KHCN của 

Khoa (<20%) 

II. Phương hướng thực hiện kế hoạch đến hết HK1 và cho HK2                                                      

1. Thực hiện hoạt động đến hết HK1 

- Hoàn thành tổng hợp, báo cáo, đánh giá số liệu KHCN năm 2020 và xây dựng kế 

hoạch hoạt động cho năm 2021. 

- Hoàn tất việc đăng ký Nhiệm vụ KHCN năm 2020. 

- Hoàn tất thanh toán kinh phí cho đề tài năm 2020. 

2. Thực hiện hoạt động cho HK2 

- Tổ chức HNKH KY lần 3 (6/2021). 

- Triển khai hợp đồng cho các đề tài được giao: 3/2021. 

- Tiếp tục hỗ trợ các đề tài chuyển tiếp sang 2021. 

III. Kiến nghị 

- Cán bộ giảng viên cần thường xuyên cập nhật hoạt động KHCN cho Phòng. 

  


