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I. MỤC ĐÍCH 

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, nhân viên Bệnh 

viện 1A.  

- Đảm bảo thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học đúng quy định và kiểm soát chất 

lượng nghiên cứu một cách hiệu quả. 

-  Nâng cao trách nhiệm của các khoa, phòng trong việc phối hợp thực hiện quy định 

về quản lý đề tài phục vụ công tác Nghiên cứu Khoa học của Bệnh viện 1A. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Tất cả cá nhân, nhóm nghiên cứu tham gia các đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến khoa 

học kỹ thuật thuộc Bệnh viện 1A. 

- Đối với những đề tài không thuộc Quy trình, sẽ được xem xét và thống nhất giữa 

bộ phận quản lý và chủ nhiệm đề tài. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

- Quyết định số 979/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 08 năm 2011 của Bộ Lao động – 

Thương binh xà Xã hội về việc thành lập Bệnh viện chỉnh hình và Phục hồi chức năng 

TP Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 11/QĐ-BVCHPHCNTPHCM ngày 05 tháng 02 năm 2018 của 

Giám đốc Bệnh viện ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện. 

- Quyết định số 10/2007 ngày 11/5/2007 của Bộ Khoa học và công nghệ ban hành 

Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học. 

- Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa học công nghệ 

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm 

cấp nhà nước. 

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ. 

IV. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1. Định nghĩa 

4.1.1. Đề tài cấp Nhà nước 

- Là đề tài/nhiệm vụ/dự án nghiên cứu khoa học do Bệnh viện 1A chủ trì và được 

quản lý ở cấp Nhà nước (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
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- Việc đề xuất, tuyển chọn, triển khai, đánh giá nghiệm thu được thực hiện theo quy  

trình hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4.1.2. Đề tài cấp Bộ/Thành phố 

- Là đề tài/nhiệm vụ/dự án nghiên cứu khoa học do Bệnh viện 1A chủ trì và được 

quản lý ở cấp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (Sở 

Khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) 

-  Việc đề xuất, tuyển chọn, triển khai, đánh giá nghiệm thu được thực hiện theo quy  

trình hướng dẫn của Bộ hoặc Sở KHCN Thành phố Hồ Chí Minh.  

4.1.3. Đề tài cấp cơ sở 

Là đề tài/dự án/sáng kiến cải tiến KHKT do Bệnh viện 1A chủ trì, hoạt động và 

kinh phí từ nguồn cân đối ngân sách của Bệnh viện 1A, do Hội đồng KHKT của 

Bệnh viện xét chọn và thẩm định 

- Có 3 loại đề tài cấp cơ sở: Loại 1, loại 2, loại 3. Quyết định loại nào do Hội đồng 

KHKT quyết định. 

4.2. Từ viết tắt  

- KHKT:    Khoa học kỹ thuật 

- NCKH:    Nghiên cứu Khoa học 

- QL NCKH:    Quản lý nghiên cứu Khoa học 

- QĐ:     Quyết định 

- HĐKHKT:    Hội đồng Khoa học kỹ thuật 

- KHTH:    Kế hoạch tổng hợp 

- BV:     Bệnh viện  

 

 

 

 

 

 

 

V. NỘI DUNG 
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5.1. Lưu đồ quy trình quản lý đề tài NCKH 

STT Quy trình Người chịu 

trách nhiệm 

Thời gian 

1  

 

 

Cá nhân, 

nhóm nghiên 

cứu, đơn vị 

 

 
 

Khoa/phòng/

đơn vị  

 

 
Phòng 

KHTH 

 

 

 
Hội đồng 

KHKT 

 

 
 

Phòng 

KHTH 

 

 
 

 

Tháng 1,2 

 

 

 

 
 

Tháng 2 

 

 

 
23 – 25/2   

 

 

 

 
25 – 28/2 

 

 

 
 

06 - 10/3 

 

 

2  

 

 
 

 

 

 

Nhóm NC 

 
 

 

 

Hội đồng 

KHKT 
 

 

 

Nhóm NC 

 
 

 

Tháng 3 

 
 

 

 

28-30/3  

 
 

 

 

10 -15/4  

Xét duyệt,  

đánh giá 

Xây dựng đề cương 

Chỉnh sửa, hoàn thiện đề 

cương 

Đề xuất ý 

tưởng NC 

Tổng hợp 

Thẩm định 

cấp Khoa 

Thẩm định 

cấp BV 
Nếu là đề xuất 

cấp Bộ/TP/ 

Nhà nước sẽ 

chuyển lên cơ 

quan quản lý 

cấp tương ứng 

Tổng hợp kết quả và 

thông báo 



BỆNH VIỆN 1A 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ 

TÀI NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC 

Mã quy trình: QT.01.NCKH 

Lần ban hành: 1 

Ngày ban hành: 24/01/2019 

 

  

5 
 

3  

 

 

 

  

 

 

 

Nhóm NC 

 

 

Khoa/phòng/

đơn vị 

 

 

Nhóm NC 

 

Từ tháng 4 

– tháng 9 

 

 

 

Từ tháng 4 

– tháng 9 

 

 

 
25 – 30/6 

 

4   

 

Phòng 

KHTH 
 

 

Tháng 7,8 

5   

Nhóm NC 

 

 

Hội đồng 

KHKT 

 

 

Nhóm NC 

 

 

 

15 – 20/10 

 

 
 

25 – 30/10 

 

 

 
 

 

01 – 05/11 

 

Giám sát thực 

hiện 

Triển khai thực hiện đề 

tài 

Báo cáo tiến độ 

Giám sát 

thực hiện 

Tổng hợp, báo cáo  Giám sát 

thực hiện 

Nộp báo cáo  

Nghiệm 

thu/đánh giá 

Chỉnh sửa báo cáo  
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6   

Nhóm NC 

 

 

Phòng 

KHTH 

 

 

Nhóm NC 

 

 

Phòng 

KHTH 

 

 

 

 

06 – 10/11 

 

 

 

 

10 – 15/11 

 

 

 

15/11 
 

 

 

 
15/11 

 

5.2. Các bước thực hiện 

Giám đốc Bệnh viện ký Quyết định thành lập Hội đồng KHKT của bệnh viện vào 

tháng 1 hàng năm. 

5.2.1 Đề xuất, tuyển chọn ý tưởng nghiên cứu 

5.2.1.1 Đề tài NCKH cấp cơ sở: (Biểu mẫu xem phục lục BM.01.NCKH.QT01) 

- Các cá nhân/nhóm nghiên cứu/khoa/phòng/đơn vị có thể đề xuất ý tưởng nghiên cứu 

vào tháng 1, 2. 

- Các ý tưởng nghiên cứu sẽ được xét chọn và sàng lọc tại các Khoa/phòng/đơn vị của 

chủ nhiệm đề tài (nếu có) vào tháng 2. 

- Vào 23 - 25 tháng 2, phòng KHTH sẽ nhận các bản đề xuất ý tưởng nghiên cứu từ 

các khoa/phòng/đơn vị theo biểu mẫu quy định.  

- Phòng KHTH tập hợp đề xuất ý tưởng NCKH của các cá nhân/ đơn vị. Chủ nhiệm 

đề tài trình bày trước Hội đồng KHKT. Hội đồng xem xét, quyết định các ý tưởng nghiên 

cứu được tuyển chọn, từ ngày 25 – 28/2. 

-  Phòng KHTH thông báo danh sách các ý tưởng cấp cơ sở được tuyển chọn để phát 

triển đề cương nghiên cứu.  

Nộp báo cáo  

Kiểm tra Thông báo chỉnh 

sửa nếu có  

Lưu trữ 

Nộp bản điện tử 
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- Lưu ý: Kinh phí thực hiện đề tài cần được ghi rõ trong Phiếu đăng ký đề tài/sáng 

kiến/dự án (BM.01.NCKH.QT01), nếu được Hội đồng KHKT phê duyệt thì sẽ được 

thanh toán khi nghiệm thu đề tài. 

5.2.1.2 Đề tài NCKH cấp Bộ, Ngành/Thành phố/Nhà nước: (Biểu mẫu xem phụ lục 

BM.01.NCKH.QT01) 

- Phòng KHTH tập hợp đề xuất ý tưởng NCKH theo mẫu biểu quy định của các cá 

nhân/ đơn vị đệ trình Hội đồng KHKT xem xét, tư vấn về mặt chuyên môn và quyết định 

các ý tưởng KHKT được tuyển chọn.  

- Phòng KHTH chuyển các ý tưởng được tuyển chọn gửi lên cơ quan quản lý cấp 

Bộ ngành/thành phố/Nhà nước đề nghị xét duyệt.  

5.2.2 Xét duyệt đề cương đề tài NCKH  

5.2.2.1 Đề tài NCKH cấp cơ sở: (các biểu mẫu xem phục lục BM.02. NCKH.QT01) 

- Cá nhân/đơn vị được tuyển chọn ý tưởng phát triển đề cương nghiên cứu chi tiết 

trong vòng 1 tháng sau khi nhận được thông báo của phòng NCKH. Hồ sơ đăng ký xét 

duyệt đề cương nộp về phòng KHTH 01 bản in. 

- Phòng KHTH thông báo lịch họp Hội đồng xét duyệt đề cương tới chủ nhiệm đề 

tài/ nhóm nghiên cứu, từ ngày 28 – 30/3. 

- Biên bản họp được gửi đến chủ nhiệm đề tài/nhóm NC để chỉnh sửa, bổ sung (nếu 

có). Sau 2 tuần họp Hội đồng, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương và giải trình các ý 

kiến đóng góp cả về chuyên môn và tài chính về địa chỉ bvchinhhinh@gmail.com, đặt 

tên file “hoten_khoa_decuong”. VD: NguyenVanHa_ptch_decuong  

- Tiêu chí xét chọn đề tài:  

• Một cá nhân chủ nhiệm không quá 02 đề tài NCKH cấp Bộ/Thành phố/Nhà 

nước và không quá 03 đề tài cấp cơ sở cùng một thời điểm. Mỗi đề tài chỉ có 

một chủ nhiệm đề tài.  

• Mỗi đề tài cấp cơ sở chỉ có 1 chủ nhiệm đề tài và 2 cộng sự (3 người đứng tên). 

• Tên của những người tham gia thực hiện đề tài phải được đăng ký từ đầu năm, 

trong Phiếu đăng ký đề tài/sáng kiến/dự án (Theo biểu mẫu 

BM.01.NCKH.QT01).  

• Đề tài được nghiệm thu và đạt yêu cầu; thực hiện đầy đủ quy trình quản lý đề 

tài NCKH là cơ sở để xem xét phê duyệt thực hiện đề tài nghiên cứu khác trong 

năm tiếp theo.  

5.2.2.2 Đề tài NCKH cấp Bộ, Ngành/ Thành phố/ Nhà nước:  
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- Phòng KHTH hỗ trợ nhóm NC các thủ tục hành chính, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, 

kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của các cấp Bộ, ngành/ Thành phố/ Nhà nước theo quy định 

quản lý hoạt động KHKT của các đơn vị đó.  

- Phòng KHTH hỗ trợ các nhóm NC nộp Bộ hồ sơ tới các cấp Bộ, ngành/ Thành 

phố/ Nhà nước theo quy định quản lý hoạt động KHKT của cơ quan cấp quản lý.  

5.2.3 Triển khai thực hiện đề tài NCKH và trách nhiệm của các bên liên quan  

5.2.3.1 Chủ nhiệm đề tài:  

- Sau khi đề tài đã được phê duyệt, các chủ nhiệm đề tài thực hiện nhiệm vụ nghiên 

cứu theo đúng nội dung và tiến độ theo đề cương được duyệt. 

- Tất cả các loại đề tài, dự án thực hiện trên 6 tháng, Chủ nhiệm đề tài báo cáo 

tiến độ định kì 6 tháng một lần cho phòng KHTH.  

- Đối với đề tài chậm tiến độ, chủ nhiệm đề tài đăng ký gia hạn thông qua biểu mẫu 

gia hạn nộp về phòng KHTH và giải trình lí do chậm tiến độ theo mẫu biểu quy định.  

- Đề tài có bất kỳ thay đổi nào so với đề cương đã phê duyệt (mục tiêu, địa bàn, 

phương pháp, nhân sự…) cần có văn bản gửi về phòng KHTH. 

5.2.3.2 Khoa/phòng/đơn vị: 

- Trưởng các đơn vị có trách nhiệm giám sát các hoạt động của đề tài NCKH theo 

kế hoạch được phê duyệt. 

5.2.3.3 Phòng KHTH: 

- Theo dõi, giám sát và đôn đốc các đề tài thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt, 

thúc đẩy hoạt động của đề tài đúng tiến độ. 

- Tiếp nhận và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng NCKH về việc xin gia hạn đề tài. 

Mỗi đề tài được phép gia hạn 01 lần và không quá 6 tháng. Đề tài chậm tiến độ quá 6 

tháng chưa được nghiệm thu sẽ trình Hội đồng KHKT xem xét quyết định. 

- Hỗ trợ công văn, giấy tờ liên quan đến các hoạt động triển khai nghiên cứu. 

- Báo cáo với Hội đồng KHKT tiến độ của các đề tài nghiên cứu định kỳ 6 tháng 

một lần và báo cáo tổng kết hàng năm. 

5.2.3.4 Phòng Kế toán - Tài vụ 

- Hướng dẫn thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán và thực hiện cho tạm ứng, thanh 

quyết toán tài chính của các đề tài.  

5.2.4 Nghiệm thu, hoàn chỉnh báo cáo đề tài (Biểu mẫu xem phục lục BM.03. 

NCKH.QT01) 
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5.2.4.1 Đề tài cấp cơ sở  

- Trước ngày 20/10, Chủ nhiệm đề tài nộp 01 bản báo cáo kết quả thực hiện đề tài 

về phòng KHTH. Để kết đạt được kết quả cao, các chủ nhiệm đề tài cần lưu ý các tiêu chí 

đánh giá/chấm điểm trong phần phụ lục đính kèm của quy trình này.). 

- Phòng KHTH kiểm tra hình thức trình bày theo các mẫu biểu quy định. 

- Phòng KHTH thông báo chủ nhiệm đề tài về hình thức cần chỉnh sửa, bổ sung 

(nếu cần) và thông báo chủ nhiệm đề tài nộp về phòng KHTH file mềm bản báo cáo để 

Hội đồng nghiệm thu. 

- Hội đồng nghiệm thu đề tài do chủ nhiệm đề tài trình bày từ ngày 25 – 30/10. 

Phòng KHTH thông báo ý kiến đóng góp của Hội đồng (kèm theo biên bản họp) cho chủ 

nhiệm đề tài và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có). Nhóm nghiên cứu nộp đề tài về 

phòng KHTH trước ngày 10/11. 

- Đối với các đề tài cấp cơ sở đủ tiêu chuẩn và xin nâng cấp thành đề tài cấp cao 

hơn, Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị hồ sơ kèm Giấy đề nghị nâng cấp đề tài NCKH gửi về 

phòng KHTH. Phòng KHTH xin ý kiến Hội đồng KHKT để quyết định thông qua. 

 5.2.4.2 Đề tài NCKH cấp Bộ/ Thành phố/ Nhà nước   

- Thực hiện theo các quy định, yêu cầu, kế hoạch của cơ quan quản lý đề tài cấp Bộ 

Ngành/cấp Thành phố/Nhà nước.  

- Phòng KHTH là cầu nối giữa các đơn vị, cá nhân trong trường và các cơ quan chủ 

quản trên để thực hiện việc nghiệm thu đề tài theo đúng các quy định. Hỗ trợ các thủ tục 

hành chính, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra hồ sơ trước khi nghiệm thu. 

5.2.5 Lưu trữ hồ sơ đối với các đề tài NCKH  

- Trước ngày 15/11, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của 

Hội đồng, gửi báo cáo toàn văn, Tóm tắt nghiên cứu bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt, Mẫu 

thông tin đề tài kèm giải trình chỉnh sửa theo mẫu biểu quy định,bản điện tử được gửi đến 

địa chỉ bvchinhhinh@gmail.com, đặt tên file “hoten_khoa_detai”. VD: 

NguyenVanHa_ptch_detai. Phòng KHTH xác nhận nội dung và hình thức của báo cáo. 

Sau khi được xác nhận đúng nội dung và hình thức báo cáo, chủ nhiệm đề tài sẽ nộp 01 

bản in báo cáo lên phòng KHTH. 

- Chủ nhiệm đề tài tiến hành thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài theo đúng 

các qui định tài chính hiện hành. Hồ sơ gồm: 

▪ Phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu đề tài. 

▪ Biên bản họp Hội đồng KHKT nghiệm thu đề tài. 
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▪ Báo cáo toàn văn & giải trình chỉnh sửa (bản điện tử và bản in), tóm tắt Tiếng Việt 

và Tiếng Anh. 

▪ Xác nhận nhận bản in đề tài để lưu trữ của Phòng KHTH. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PHỤ LỤC VÀ LƯU TRỮ 

STT Mã phụ lục Tên phụ lục Đơn vị/ Bộ phận 

lưu trữ 

Thời hạn 

lưu trữ 

Ghi 

chú 

1 BM.01.NCKH.QT01 Đề xuất đề tài Phòng NCKH, 

đơn vị 

2 năm  

2 BM.02.NCKH.QT01 Đề cương nghiên 

cứu 

Phòng NCKH, 

đơn vị 

2 năm  

3 BM.03.NCKH.QT01 Hồ sơ nghiệm 

thu đề tài 

Phòng NCKH, 

đơn vị 

2 năm  

4 BM.04.NCKH.QT01 Lưu trữ đề tài Phòng NCKH, 

đơn vị 

2 năm  
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     BM.01.NCKH.QT01 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI/SÁNG KIẾN/DỰ ÁN 

1. Tên đề tài/sáng kiến/dự án:  

 

 

2. Mục tiêu: 

 

 

3. Tính cấp thiết của nghiên cứu (tầm quan trọng, cấp bách,...) : 

 

 

4. Dự kiến hiệu quả mang lại:  

 

5. Dự kiến thời gian thực hiện (số tháng, bắt đầu từ ..) 

 

6. Tổng kinh phí thực hiện đề tài ……….  triệu đồng 

7. Người/nhóm nghiên cứu 

- Chủ nhiệm đề tài: 

- Cộng sự: 

 

 

                                           ..., ngày ... tháng... năm 20… 

 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

(Họ, tên và chữ ký) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 
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         BM.03.1a.NCKH.QT01 

 
Trang bìa 1 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

BỆNH VIỆN 1A 

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chủ nhiệm đề tài: 

Cơ quan (Tổ chức) chủ trì đề tài: 

Mã số đề tài (nếu có): 

Thời gian thực hiện: từ tháng … năm … đến tháng … năm … 

Tổng kinh phí thực hiện đề tài ............ triệu đồng 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Năm 20 
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Trang bìa 2 
 

 

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở 

 

 

 

1. Tên đề tài: 

2. Chủ nhiệm đề tài: 

3. Cơ quan chủ trì đề tài: 

4. Danh sách những người thực hiện chính: 
- 

- 

- 

5. Các đề tài nhánh (đề mục) của đề tài (nếu có) 

(a) Đề tài nhánh 1 (đề mục 1) 
- Tên đề tài nhánh: 

- Chủ nhiệm đề tài nhánh: 

(b) Đề tài nhánh 2 

- Tên đề tài nhánh 

- Chủ nhiệm đề tài nhánh 
6. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng … năm … đến tháng … năm … 

 

 

 

Trang bìa 3 
 

Những chữ viết tắt 

 

Trang bìa 4 

 

Mục lục 
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Hình thức:  

- Báo cáo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh 

số trang, đánh số bảng – biểu – hình vẽ – đồ thị. 

- Một báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài không nên dày quá 100 trang khổ A4 

(210x297 mm). Phông chữ Việt Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, mật độ 

chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng 

đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. Số 

trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. 

- Báo cáo hoàn chỉnh được trình bày theo trình tự sau: 

(a) Trang bìa 1:theo mẫu 

(b) Trang bìa 2:theo mẫu 

(c) Trang bìa 3:Những chữ và ký hiệu viết tắt 

(d) Mục lục (không nên quá tỉ mỉ) 

Những phần trên đây không đánh số trang. 

 

Phần A: Báo cáo tóm tắt nghiên cứu (Tiếng Việt và Tiếng Anh dài 2 trang). 

- Tên đề tài (Cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa); 

-       Tên tác giả/nhóm tác giả: Ghi bên dưới tiêu đề lớn, cỡ chữ 13, bao gồm: Tên nhóm 

nghiên cứu (ghi rõ chức danh và đơn vị đặt trong ngoặc đơn) 

Ví dụ: 

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA………. 

Ths.Nguyễn Văn A (Khoa …………. ) 

CN. Nguyễn Văn B (Khoa ……...…..)  

- Nội dung: 

* Tóm tắt tiếng Việt 

-         Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 

-         Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu 

-         Kết quả và phát hiện chính 

-         Kết luận và kiến nghị 
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*Tóm tắt tiếng Anh (Abstract) 

-       Title (Cỡ chữ 14, hoa, đậm, đặt ở giữa) 

-       Author (Không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh) 

-       Background (including purposes) 

-       Materials and method 

-       Results 

-       Conclusion 

 

Phần B : Tóm tắt các kết quả nổi bật của đề tài (chủ nhiệm đề tài tự đánh giá) 

 

1. Kết quả nổi bật của đề tài. 

(a) Đóng góp mới của đề tài. 

(b) Kết quả cụ thể (các sản phẩm cụ thể). 
(c) Hiệu quả về điều trị. 

(d) Hiệu quả về quản lý. 

(e) Các hiệu quả khác. 

 

2. Áp dụng vào thực tiễn. 
 

3. Đánh giá thực hiện đề tài đối chiếu với đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt. 

(a) Tiến độ. 

(b) Thực hiện mục tiêu nghiên cứu. 

(c) Các sản phẩm tạo ra so với dự kiến của bản đề cương. 
(d) Đánh giá việc sử dụng kinh phí. 

 

4. Các ý kiến đề xuất.  

 

Phần C:  Nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở 

 

1. Đặt vấn đề: 

1.1. Tóm lược những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài. Tính 

cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài. 

1.2. Giả thiết nghiên cứu của đề tài (nếu có). 
1.3. Mục tiêu nghiên cứu. 

 

2. Tổng quan đề tài: 

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan tới đề tài. 
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan tới đề tài. 
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3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
3.1. Thiết kế nghiên cứu. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu. 

3.3. Phương pháp chọn mẫu. 

3.4. Phương pháp thu thập số liệu. 

3.5. Phương pháp xử lý số liệu. 

3.6. Kiểm soát sai số. 

3.7. Y đức 

4. Kết quả nghiên cứu: 

 

5. Bàn luận: 
 

6. Kết luận và kiến nghị: 

 

7. Tài liệu tham khảo: 

 
8. Phụ lục (nếu có): 

Phụ lục 1 

Phụ lục 2 

Phụ lục 3 

….. 

Trình bày các phụ lục kèm theo báo cáo như: Bảng biểu chi tiết; Bộ câu hỏi (công cụ 

nghiên cứu); ảnh minh hoạ v.v.. Phần phụ lục không đánh số trang chỉ đánh số thứ tự 

của phụ lục như: 

Phụ lục 1: Danh sách đối tượng lấy mẫu. 

Phụ lục 2: Phiếu điều tra phỏng vấn. 

Phụ lục 3: ảnh minh họa. 

Các số thứ tự của các chương mục được đánh số bằng hệ thống số Ả rập, không dùng 

số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh số luỹ tiến cách nhau một dấu chấm. Số 

đầu chỉ mục lớn, số thứ hai chỉ tiểu mục, số tiếp chỉ tiểu mục thứ cấp. Chỉ nên tối đa 

sử dụng 4 chữ số 

Ví du: 

2. Kết quả nghiên cứu: 

2.1. Tình hình bảo quản, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) ở tỉnh 

Thái Bình. 

2.1.1. Tình hình bảo quản HCBVTV 

2.1.1.1. Nơi bảo quản HCBVTV 

2.1.1.2. Phương tiện bảo quản HCBVTV 
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Khi trình bày các đề mục và các dưới đề mục (tiểu mục) cần phải có sự thống nhất trong sử 

dụng kiểu và khổ chữ, không cần gạch chân dưới đề mục hoặc các dưới đề mục. 

 

 

Yêu cầu đối với Phần C: 

Phần C: Nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở. 

Đặt vấn đề: 

Trong phần đặt vấn đề cần phải nêu được 3 ý chính sau đây: 

• Lý do chọn đề tài nghiên cứu: cần trình bày rõ và rất tóm lược nhưng nghiên cứu 

trong và ngoài nước liên qua tới đề tài, nêu được những tồn tại còn chưa được 

giải quyết cả về lý luận và thực tiễn, tính cấp thiết cần phải nghiên cứu đề tài, nếu 

giải quyết được vấn đề tồn tại nào đó về lý luận hoặc thực tiến sẽ đóng góp gì cho 

khoa học hoặc thực tiễn hoặc cả hai. 

• Giả thuyết nghiên cứu của đề tài: từ phần trên cần rút ra giải thuyết nghiên cứu 

của đề tài. Giả thiết nghiên cứu là một vấn đề khoa học hoặc thực tiễn được giả 

định để chúng ta phải chứng minh giả thuyết này bằng các mục tiêu nghiên cứu sẽ 

được nêu ở phần tiếp theo. 

• Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 

Các mục tiêu phải có quan hệ chặt chẽ với nhau và phải mang tính logic, phải 

nhằm chứng minh giả thuyết nghiên cứu cũng chính là giải quyết được vấn đề cơ 

bản đặt ra ở chính tên đề tài nghiên cứu. 

Một đề tài cấp cơ sở có thể có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể nhưng cũng 

có thể chỉ cần mục tiêu cụ thể. Một đề tài không nên có quá nhiều mục tiêu cụ 

thể, chỉ nên tối đa có 05 mục tiêu cụ thể. 

Khi viết các mục tiêu cần theo đúng cách viết mục tiêu đã được hướng dẫn trong 

các tài liệu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Thông thường khi viết các 

mục tiêu phải bắt đầu bằng một động từ và không diễn giải quá cụ thể thay cho 

phần nội dung nghiên cứu cần thực hiện để giải quyết các mục tiêu đề ra. 

Tổng quan tài liệu. 

Phần tổng quan tài liệu cần chú ý những điểm sau: 

• Các mốc lịch sử liên quan đến chủ đề nghiên cứu (theo trình tự thời gian). Trình 

bày các sự kiện nổi bật có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như sự khám phá mới, 

phát hiện mới, tác giả đầu tiên nghiên cứu vấn đề đó, bước ngoặt về công nghệ 

liên quan đến, chủ đề nghiên cứu v.v.. 
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• Trình bày các kết quả nghiên cứu ngoài nước và trong nước có liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu từ đó nêu bật những vấn đề cần giải quyết, những điểm chưa được 

xác nhận về lý luận hoặc về thực tiễn. 

• Phần tổng quan phải trình bày sáng sủa, mạch lạc có hệ thống, mang tính tổng 

hợp và khái quát cao đồng thời phải có trích dẫn những tài liệu tham khảo phù 

hợp. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 

Trong phần đối tượng và phương pháp nghiên cứu cần trình bày rõ các phần sau đây: 

• Thiết kế nghiên cứu của đề tài: cần nêu được đề tài được thiết kế nghiên cứu điều 

tra mô tả cắt ngang hay nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu dịch tễ hay can thiệp, 

nghiên cứu thực nghiệm, hay nghiên cứu triển khai ở mức pilot v.v.. 

• Chọn mẫu, cỡ mẫu và đối tượng nghiên cứu 

- Cần trình bày rõ tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng vào nghiên cứu và tiêu chuẩn 

loại trừ đối tượng ra khỏi nghiên cứu. 

- Nếu có nhóm chứng cần nói rã cách chọn nhóm chứng và số lượng đối tượng 

ở nhóm chứng. 

• Phương pháp nghiên cứu, thu thập số liệu 

Cần trình bày rõ các chỉ số, biến số trong nghiên cứu, qui trình nghiên cứu. 

• Cần mô tả cây vấn đề, khung logic, khung lý thuyết (nếu cần và có thể). 

• Các thuật toán thống kê được sử dụng trong báo cáo. Nên ghi cụ thể từng thuật 

toán tránh viết chung chung như: 

- Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần mềm Epi 6.0. 

Cần ghi rõ. Ví dụ như: 

- So sánh hai số trung bình bằng Test T Student, so sánh hai tỷ lệ bằng Test x2 

v.v.. 

Kết quả nghiên cứu: 

Các kết quả nghiên cứu cần trình bày thành các mục theo thứ tự của các nội dung 

nghiên cứu nhằm giải quyết các mục tiêu đề ra. 

Kết quả nghiên cứu được thể hiện có thể bằng những hình thức khác nhau như bảng, 

biểu đồ, đồ thị hoặc ảnh v.v.. 

Trước và sau mỗi bảng minh hoạ cần dùng lời để chỉ ra ý chính về kết quả cần nêu 

trong bảng, đồ thị hay hình ảnh và phải đi liền nhau. Tránh tình trạng lời chỉ dẫn viết 

một trang nhưng bảng, biểu hoặc ảnh lại ở một trang cách xa làm cho người đọc khó 

theo dõi. Không nên thiết kế các bảng có quá nhiều số liệu rườm rà. Tên bảng, đồ thị 
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cần gọn, khúc chiết, rõ ràng. Tên bảng phải viết ở phía trên của bảng, còn tên của đò 

thị, biểu đồ, ảnh viết ở phía dưới. Nếu ảnh chụp đối tượng cần phải che mắt bệnh 

nhân hoặc đối tượng nghiên cứu, để tránh có thể nhận dạng được. 

Không đưa kết quả của người khác hoặc của bản thân nhưng không liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu vào phần kết quả để so sánh. 

Bàn luận: 

Trong phần bàn luận những nội dung cần phải trình bày rõ là: 

- So sánh các kết quả của bản thân tác giả với các tác giả khác. 

- Đưa ra các giả thuyết để giải thích các kết quả thu được tạo tiền đề cho các 

nghiên cứu tiếp theo hoặc các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc triển khai ứng 

dụng. 

- Dùng những kết quả để minh hoạ giả thuyết đã đưa ra và chứng minh những vấn 

đề mới trong nghiên cứu của bản thân. 

- Khi đọc phần bàn luận chúng ta có thể đánh giá được khả năng tư duy và trình độ 

phân tích biện luận của người thực hiện đề tài. 

Kết luận: 

Trong phần kết luận cần phải đối chiếu với mục tiêu để kết luận những kết quả cụ thể 

nổi bật nhất giải quyết từng mục tiêu. Những kết quả là đóng góp mới của nghiên 

cứu. 

Phần kết luận cần ngắn gọn cụ thể, chú ý không viết lời bàn luận suy luận, hoặc giải 

thích trong phần kết luận. 

Nếu có những kiến nghị hoặc đề xuất thì cũng cần lưu ý chỉ đề xuất những vấn đề có 

tính khả thi và không nên trùng lặp những vấn đề đã có các chủ trương, chính sách 

hoặc chiến lược đang giải quyết. Không nên có quá nhiều đề xuất hoặc kiến nghị và 

cần phải giải biết đề xuất với ai với cấp nào giải quyết, có khả năng giải quyết được 

không. Nếu giải quyết thì ai là người thực hiện và những đề xuất kiến nghị này phục 

vụ cho mục tiêu gì tiếp theo. 

 

Những qui định về tài liệu tham khảo. 

• Trước hết cần phải hiểu thế nào là tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo gồm 

những sách, ấn phẩm,tạp chí đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý 

tưởng vào báo cáo và cần phải được trích dẫn ở những phần phù hợp trong báo 

cáo. Tác giả phải có toàn văn bài báo khoa học đó bằng bản gốc hoặc bản phôtô. 

Tác giả cần có sẵn sàng các bản toàn văn tài liệu tham khảo để khi nghiệm thu 

nếu Hội đồng cần có tài liệu nào, tác giả cần trình trước hội đồng tài liệu đó. 
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• Cách trình bày các tài liệu tham khảo trong phần tài liệu tham khảo. Tất cả các tài 

liệu tham khảo được sắp xếp thành các nhóm sau đây: Tiếng Việt, Tiếng Anh, 

Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc ... Trong mỗi nhóm tiếng các tài liệu được xếp theo 

thứ tự vần alpha, bêta của tên tác giả và được đánh số liên tục từ tài liệu đầu đến 

tài liệu cuối (không ngắt quãng theo nhóm tiếng). Giữ nguyên văn không dịch, 

không phiên âm các tài liệu bằng tiếng nước ngoài, kể cả tài liệu tiếng Trung 

Quốc, Nhật, Lào v.v.. 

Thứ tự theo nhóm tiếng được trình bày Tiếng Việt trước sau đó đến tiếng Anh, 

tiếng Pháp và các nhóm tiếng khác. 

Vần alpha beta của tên tác giả được xác định bằng cách: 

- Đối với tác giả người Việt thuộc nhóm tiếng Việt cần lấy tên tác giả để xác 

định vần Alpha beta. Ví dụ: Vũ Triệu An lấy vần A để xếp thứ tự; Nguyễn Thế 

Khánh lấy vần K để xếp thứ tự … 

- Đối với tác giả người Âu – Mỹ lấy học để xác định vần Alpha beta. Ví dụ: 

Pamela E. Wright: Wright P.E lấy vần W; Geogre M. Cherry: Cherry G.M lấy 

vần C. 

Trình bày tài liệu tham khảo cụ thể phải theo một trình tự thống nhất theo hệ 

thống trình bày tài liệu tham khảo Vancouver.  

Trích dẫn theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt 

trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr.314-315]. Đối với phần được 

trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng 

ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42]. 

 

Phần D: Giải trình chỉnh sửa: Phần này áp dụng sau khi đề tài đã được thông qua Hội 

đồng nghiệm thu kết quả 
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HỘI ĐỒNG KHKT ĐÁNH GIÁ 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

…………, ngày      tháng      năm … 

 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHKT CẤP CƠ SỞ 

(QĐ nghiệm thu đề tài số      /QĐ-BVCHPHCNTPHCM  ngày       tháng     năm   của  

Giám đốc Bệnh viện) 

1. Tên đề tài:  
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Chủ nhiệm đề tài: 

............................................................................................................................................ 

 

2. Thành viên Hội đồng đánh giá: Họ và tên người đánh giá (ủy viên, do Hội đồng chỉ 

định)  .......................................................... Chức danh: …………………….. 

3.  Đánh giá: 

Số 

TT 
Nội dung đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

của 

chuyên 

gia 

1 
Phương pháp nghiên cứu, phân tích, xử lý số liệu và công cụ 

nghiên cứu. 

(Tính khoa học, độ tin cậy, tính đại diện, tính xác thực, hợp 

lý...) 

15  

2 
Chất lượng của báo cáo kết quả đề tài và tài liệu cần thiết 
kèm theo (nội dung và hình thức báo cáo, sản phẩm trung 

gian, tài liệu trích dẫn...)  

30  

3 
Công bố kết quả nghiên cứu/hoặc dự kiến công bố (bài báo, ấn 

phẩm, ...) ở các tạp chí có uy tín trong, ngoài nước   

- Có 01 bài báo hoặc sách chuyên khảo trong nước (tạp chí, 
nhà xuất bản có uy tín) – 5 điểm 

- Có 02 bài báo hoặc sách chuyên khảo trong nước trở lên 

(tạp chí, nhà xuất bản có uy tín)- 8 điểm 

- Có 01 bài báo ngoài nước – 10 điểm 

10 

 

 

 

3 
Tiến độ thực hiện đề tài  
- Hoàn thành trước hoặc đúng thời hạn phê duyệt- 15 điểm 

- Hoàn thành đúng thời hạn được gia hạn – 5 điểm 

- Hoàn thành chậm hơn thời hạn phê duyệt/ gia hạn – 0 

điểm 

15 

 
 

4 
 
Chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt 

mức đăng ký so với thuyết minh đề tài hoặc có ý nghĩa lớn về 

khoa học, công nghệ. 

10 

 

 

5 
 

Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường  

- Hiệu quả trực tiếp (thông qua ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 

thực tiễn)- 5 điểm 

10 
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- Triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.- 5 

điểm 

 

6 
 

Tuân thủ vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y học  
10  

 Cộng 100  

 

 

4. Xếp loại đề tài (đánh dấu  vào ô tương ứng phù hợp): 

• Xuất sắc (loại 3):  

Đạt tổng số điểm từ 80 đến 100 điểm 
 

 

 

 

• Khá (Loại 2):  

Đạt tổng số điểm từ 65 đến dưới 80 điểm  
 

 

• Trung bình (Loại 1): 

Đạt tổng số điểm từ  50 đến dưới 65 điểm  
 

 

• Không đạt: 

Khi có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm;  
 

 

 

5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có): 
 

 

 

 

 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

(Họ, tên và chữ ký) 
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