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1Hội đồng trường thực hiện tốt vai trò tổ chức 

quản trị Nhà trường trong cơ chế tự chủ

Trong năm 2022, HĐT tổ chức 04 phiên họp thường 
niên (phiên 9, 10, 11, 12) và ban hành 45 Nghị 
quyết quan trọng thuộc các lĩnh vực: Quản trị và Tổ 
chức nhân sự, Đào tạo và Khoa học công nghệ, Tài 
chính và Cơ sở vật chất.

2Nhà trường đã kiện toàn Ban Giám hiệu, 
Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

 PGS.TS Nguyễn Duy Cường được Bộ Y tế công 
nhận Hiệu trưởng Nhà Trường nhiệm kỳ 2020-2025 
tại QĐ số 89-QĐ/BYT ngày 14/01/2022;

Ngày 28/4/2022, HĐT đã ban hành Nghị quyết số 
28/NQ-HĐTYDTB về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó 
Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS 
Nguyễn Xuân Bái; 

Ngày 11/10/2022, HĐT ban hành Nghị quyết số 58, 
59, 60 về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách 
chuyên môn đối với TS Nguyễn Thế Điệp, Phó Hiệu 
trưởng phụ trách kinh tế đối với PGS.TS Nguyễn 
Thanh Bình, bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh 
viện Đại học Y Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025 đối 
với PGS.TS Nguyễn Xuân Bái. 

3Công tác đào tạo Đại học

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường 
được thành lập tại Quyết định số 57/QĐ-YDTB, 
ngày 17/01/2022. Hội đồng gồm 29 thành viên, Chủ 
tịch Hội đồng là Hiệu trưởng. Năm 2022, Hội đồng 
Khoa học và Đào tạo đã tổ chức thành công 02 kỳ 
họp thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho công 
tác đào tạo và khoa học của Trường.

Tuyển sinh đại học năm 2022, Nhà trường đã tuyển 
đủ chỉ tiêu (đợt 1) với chất lượng đầu vào cao. Đây 
cũng là năm đầu tiên tuyển sinh ngành Cử nhân Kỹ 
thuật xét nghiệm Y học.

4Công tác đào tạo Sau đại học 

Ban hành  Quy chế đào tạo Tiến sĩ của Trường 
dựa trên Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 
28/6/2021; Quy chế đào tạo Thạc sĩ của Trường 
dựa trên Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 
30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Quy 
chế trên có quy định và nội dung phù hợp với điều 
kiện đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

Năm 2022, số học viên tuyển sinh sau đại học các 
ngành tăng 25% so với năm trước.

Nhà trường đã chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện mở 
ngành Thạc sĩ Sản Phụ khoa, Bác sĩ CKII Răng 
Hàm Mặt, Bác sĩ CKI Chẩn đoán hình ảnh. 

Phối hợp cùng tổ chức HAIVN đổi mới CTĐT Bác 
sĩ CKI Nội.

5Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục và 
Khảo thí 

Nhà trường đã ban hành Bộ chỉ số đo lường thực 
hiện công việc (KPIs) giai đoạn 2021-2025;

Hoàn thiện hồ sơ kiểm định 03 CTĐT: ngành YHCT 
trình độ đại học, ngành YHDP và Dinh dưỡng trình 
độ Thạc sĩ, chuẩn bị đánh giá ngoài vào đầu năm 
2023. Tiếp tục triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục 
lần 2 theo chu kỳ kiểm định (2018-2022).

Chuyển đổi hình thức thi từ thi viết sang thi trắc 
nghiệm khách quan đối với học phần lý thuyết đào 
tạo đại học. Hiện có 89% các học phần được thi 
bằng hình thức trắc nghiệm, tăng 49% so với năm 
2021. 

6Công tác Khoa học công nghệ 

Hội đồng đạo đức của Trường được Bộ Y tế cấp 
mã số hoạt động; 
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Trường đã được Cục Khoa học công nghệ và Đào 
tạo, Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở Thực hành 
tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP); 

Năm 2022, có 01 đề tài cấp Bộ được phê duyệt, 
số đề tài cấp Tỉnh tăng 25%; Có 65 bài báo được 
đăng trên Tạp chí quốc tế uy tín, tăng 8,5% so với 
năm 2021.

7Công tác Hợp tác quốc tế

Nhà trường đã trao danh hiệu Giáo sư danh dự 
cho 02 nhà khoa học quốc tế (GS. Philippe Gautret 
- Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Địa Trung 
Hải, Marseille và Giáo sư Tine Gammeltoft - Đại 
học Copenhagen, Đan Mạch). 

Trường được Cơ quan phát triển Quốc tế Đan 
Mạch (DANIDA) phê duyệt Dự án “Đái tháo đường 
thai kỳ tại Việt Nam” (12/2022-10/2025).

8Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đã tổ 
chức nhiều hoạt động tình nguyện, hướng tới cộng 
đồng, nhiều chương trình nổi bật và có tính mới 
như: Chương trình hiến máu tình nguyện, Ấm áp 
vùng cao...; Các hoạt động về học thuật thu hút 
nhiều đoàn viên, hội viên tham gia như: Cuộc thi 
Olympiad Dược học; Olympic Y học...

Tháng 5/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Trường Đại học Y Dược Thái Bình khóa XXIX, 
nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp, hứa hẹn 
một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thắng lợi mới.

9Bệnh viện Trường 

Khắc phục hậu quả ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19, từng bước ổn định trong công tác khám 
chữa bệnh và điều trị.

Bệnh viện Trường đã khắc phục khó khăn để duy trì 
các hoạt động chuyên môn và quy chế Bệnh viện, 
đảm bảo được hoạt động chi thường xuyên.

 Nhiều Quy chế của Bệnh viện đang được xây dựng 
như: Quy chế Tổ chức và hoạt động, Quy chế tài 
chính... làm cơ sở cho công tác quản lý và điều 
hành được tốt hơn trong thời gian tới.

10Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và 
người lao động 

Ngày 15/12/2022, Trường đã tổ chức thành công 
Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2022. Hội 
nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, 
đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trên cơ 
sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu của 
năm học mới. 

Hội nghị cũng đã bầu được Ban Thanh tra nhân 
dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 07 thành viên. Hội 
nghị là nơi sinh hoạt chính trị cao nhất nhằm phát 
huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động 
vì mục tiêu phát triển Nhà trường.
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