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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  

 

    Số:      /TB-CĐYT 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

              

                     Khánh Hòa, ngày    tháng    năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022 

 

             Kính gửi:  - Các Phòng, Khoa, Bộ môn; 

                      - Các cán bộ và giảng viên Trường Cao đẳng Y tế 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học - Công nghệ của Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hoà năm học 2021 - 2022; 

Xét đề nghị của Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế;  

Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học 

(NCKH) và sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Hồ sơ gồm có: 

* Đăng ký đề tài NCKH: 

- Phiếu đăng ký đề tài NCKH (Theo Biểu mẫu 01 đính kèm hoặc trên website nhà trường): 01 

bản 

- Thuyết minh đề tài (Theo Biểu mẫu 07 đính kèm hoặc trên website nhà trường): 07 

bản 

* Đăng ký sáng kiến: 

- Phiếu đăng ký sáng kiến (Theo Biểu mẫu 01 đính kèm hoặc trên website nhà trường): 01 

bản 

- Thuyết minh sáng kiến (Theo Biểu mẫu 07 đính kèm hoặc trên website nhà trường): 07 bản 

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: đến hết ngày 15/10/2021.  

3. Nơi nhận: gửi về phòng KHCN&QHQT  

4. Thời gian thông qua Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài:  

Dự kiến tháng 10 - 11/2021. 

5. Định hướng trong nghiên cứu: 

- Lĩnh vực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. 

- Nghiên cứu trong lĩnh vực Điều dưỡng lâm sàng. 

- Nghiên cứu lâm sàng trong các lĩnh vực Y - Dược. 

- Đề tài là tiền đề cho những nghiên cứu cấp cao hơn. 

- Đề tài có khả năng quảng bá, xây dựng hình ảnh của Nhà trường . 
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- Các sáng kiến có tính ứng dụng về đào tạo, kinh tế, xã hội. 

Kính đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn và cán bộ, giảng viên đăng ký. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Phòng, Khoa, Bộ môn; 

- Lưu P.KHCN&QHQT. 

KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

Hồ Tá Phương 
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