
Báo cáo thực hiện hội thảo hợp tác liên ngành năm 2020 

Dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA (bản hỗ trợ) “Xây dựng mô hình chăm sóc tại nhà 

cho người bệnh tại thành phố Hải Dương với sự hợp tác của cán bộ y tế cơ sở” 

1. Lịch trình: Ngày 31 tháng 8 năm 2020 (Thứ hai) - Ngày 4 tháng 9 năm 2020 (Thứ sáu) 

Bài giảng tập trung 5 ngày (tổ chức trực tuyến) 

2. Quá trình thực hiện 

Ngày 26 tháng 2 (Thứ Ba) Giải thích về Hội thảo hợp tác liên ngành "Định hướng cho sinh 

viên năm 4 mới vào năm học mới" 

Trong tháng 3: Quảng bá từ Ban chỉ đạo của Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Hợp tác ở 

mỗi ngành học. 

Bắt đầu năm học mới từ tháng 4 đến thứ 4, ngày 29 tháng 7: Thời gian đăng ký khóa học 

Hội thảo chung về hợp tác liên ngành (5 ngày) 

Ngày 31 tháng 8 (Thứ Hai)  

Tiết 2 “Định hướng Khai mạc” 

Phát biểu khai mạc: cô Yumiko Matsui, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hợp tác Niigata 

Bài giảng của thầy hiệu trưởng Masatoyo Nishizawa "Hợp tác đa ngành và chăm sóc cộng 

đồng toàn diện" 

Tiết 3: bắt đầu hội thảo tập trung 

Ngày 1 tháng 9 (Thứ Ba) Hội thảo ngày thứ 2 

Ngày 2 tháng 9 (Thứ 4) Hội thảo ngày thứ 3  

Tiết 3 "Coffee House (do Ủy ban Giao lưu Quốc tế đồng tài trợ)" 

Cuộc họp trao đổi sinh viên với những người tham gia ở nước ngoài (phụ trách: Giáo sư 

ngành cứu hộ khẩn cấp Yutaka Takei, Đại học Y Chung Shan (Đài Loan) 2 người, Đại học kĩ thuật 

Y tế Hải Dương 12 người, sinh viên Câu lạc bộ Springboard Đại học Y tế và Phúc lợi Niigata 

Từ 10 giờ trở đi : 2 sinh viên tốt nghiệp (ngành vật lý trị liệu) (từ hiệp hội cựu sinh viên) xoay 

quanh các ví dụ thực tế 

Ngày 3 tháng 9 (Thứ Năm) Hội thảo ngày thứ 4 

Từ 11: 00  "Cuộc họp khởi động Dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA" 

Lời chào của Tiến sĩ Trần Quang Cảnh, phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Lời chào từ Tiến sĩ Masatoyo Nishizawa, hiệu trưởng Đại học Y tế và Phúc lợi Niigata 

Giới thiệu thành viên bên phía Việt Nam do Tiến sĩ Đinh Thị Xuyến giới thiệu 

Giới thiệu thành viên bên phía Nhật Bản do Giám đốc dự án Yumiko Matsui giới thiệu 

Phát biểu bế mạc: thầy Masayoshi Kubo, Phó Giám đốc Dự án 

Đến 17:00  Nộp slide video thuyết trình (bản tiếng Nhật, tiếng Anh) 

Ngày 4 tháng 9 (thứ sáu) Hội thảo ngày thứ 5 



10 giờ "Buổi thuyết trình của hội thảo hợp tác liên ngành (Trực tuyến)" Có thể xem và nghe 

đến ngày 6 tháng 9 

13:10 "Lễ bế mạc hội thảo hợp tác liên ngành (Trực tuyến)" 

Lời chào từ thầy hiệu trưởng Masatoyo Nishizawa 

Phát biểu kết thúc hội thảo: cô Yumiko Matsui, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục 

Hợp tác liên ngành, Niigata 

Giảng viên và nhân viên phụ trách: Omatsu (Chủ nhiêm bộ môn / Người điều hành), 

Kuwahara (phiên dịch tiếng Anh), Mi Sato ・ Mamiya (Phân bổ sinh viên), Murata (Tuyển 

dụng các giảng viên hợp tác), Yamaguchi (tiếp đón đại học khác), Ito (bảng khảo sát), 

Murayama (Bộ phận học vụ), Ohno (Trao đổi quốc tế / JICA) 

3. Cố gắng mới trong năm học này 

1) Được tổ chức trực tuyến 

Do sự lây lan của sự lây nhiễm virus corona mới, hội thảo đã được quyết định tổ chức trực 

tuyến bằng cách sử dụng Teams. Bài thuyết trình được thực hiện bằng hình thức xem các slide 

video và thời gian xem là 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 và chúng tôi đã nhận ý kiến 

và cảm tưởng của mọi người thông qua hình thức điền vào bảng tính.  

2) Thu hẹp các ví dụ thực tế 

Do ảnh hưởng của sự lây nhiễm virus coronavirus mới, các trường đại học nước ngoài 

thường tham gia (Đại học Santo Tomas ở Philippines, Đại học Angeles và Đại học Yangming 

ở Đài Loan) đã không tham gia trong năm nay. 

Ngoài ra, vì khóa học mà có số lượng nhiều sinh viên đăng kí học tại trường đã bị hủy nên 

số lượng người tham gia giảm đi một nửa. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu người hướng dẫn phụ 

trách và tổ chức sự kiện tập trung vào 12 trường hợp từ 18 trường hợp ban đầu. 

3) Được tổ chức như một chương trình dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA (loại 

hỗ trợ) 

Dự án cấp cơ sở của JICA đã được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 4 tại cuộc họp khởi động 

được tổ chức vào tháng 3 năm 2020, nhưng do sự lây lan của bệnh nhiễm virus corona mới, 

nên không thể mời các giảng viên từ Đại học kĩ thuật y tế Hải Dương đến, việc bắt đầu đã bị 

trì hoãn. Dự án này là “Xây dựng mô hình chăm sóc tại nhà cho người bệnh tại thành phố Hải 

Dương với sự hợp tác của cán bộ y tế cơ sở”, mục tiêu là chuyển giao hội thảo hợp tác liên 

ngành của trường cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và tận dụng nó 

trong việc đào tạo các chuyến thăm bệnh nhân hợp tác với cơ sở địa phương của Việt Nam. 

Mặc dù nó đã được thay đổi thành trực tuyến, đây là cơ hội cho 12 sinh viên từ Trường Đại 

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (4 về y khoa, 4 về vật lí trị liệu và 4 về điều dưỡng) tham gia 

và học cách suy nghĩ về các biện pháp hỗ trợ cho bệnh nhân mục tiêu trong nhiều ngành nghề. 



4. Sự kiện tiếp tục 

1) Tổ chức Coffee House (gặp gỡ trao đổi với những người tham gia ở nước ngoài) 

2) Sự tham gia của các sinh viên tốt nghiệp từ hội cựu sinh viên (Ngày và giờ: Thứ 4, ngày 2 

tháng 9, từ 10: 00) 

2 người tham gia từ Khoa Vật lý trị liệu 

・ Kĩ thuật viên vật lý trị liệu, làm việc tại cơ sở điều dưỡng thăm khám tại nhà (phục hồi 

chức năng thăm khám tại nhà) 

・ Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, làm việc tại bệnh viện 

○ Hai người tham gia vào mỗi nhóm hội thảo trực tuyến. Mỗi thành viên trong nhóm đều 

nhận xét rất hữu ích và bổ ích.  

5. Các vấn đề trong tương lai, v.v. 

1) Làm thế nào để tận dụng kinh nghiệm mở lớp học trực tuyến. 

・ Phương pháp làm việc nhóm ・ Nâng cao năng lực kỹ thuật (sự cần thiết của sự đào tọa 

giáo viên trước, phương pháp giao tiếp giữa người tham gia ở nước ngoài và sinh viên Nhật 

Bản, các hoạt động phá sự rụt rè trong giao tiếp, v.v.) 

・ Cách trình bày trực tuyến (cách trả lời câu hỏi và trao đổi ý kiến) 

2) Thời gian và phương pháp tổ chức (tổ chức hội thảo chuyên sâu hoặc tổ chức hàng tuần) 

・ Thời gian tổ chức hiện tại là thời gian nghỉ hè của sinh viên, và có nhiều nơi còn là thời gian 

đào tạo thực tế tùy theo từng khoa. 

Ngoài ra, nhiều sinh viên không thể tham gia do hoạt động tìm kiếm việc làm. 

・ Đối với các khóa học cộng tác được sắp xếp từ năm thứ 1 đến năm thứ 4, có nhiều người tham 

gia với 200 đến 300 người đã tham gia khóa học học kỳ đầu tiên năm 1"Giới thiệu về phương 

pháp tiếp cận theo nhóm" (khoa phục hồi chức năng bắt buộc, không phải khoa phục hồi chức 

năng thì tùy chọn). Năm thứ hai là bắt buộc tất cả học sinh tham gia hội thảo hợp tác liên ngành. 

Trong năm thứ ba, khóa học trong học kỳ đầu tiên "Hợp tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe, Y tế và 

Phúc lợi" (tùy chọn) có 60 đến 80 sinh viên, và khóa học chuyên sâu học kỳ thứ hai "Nghiên cứu 

Hợp tác với cơ sở chăm sóc y tế khu vực" có khoảng 30 sinh viên, đây là một con số không nhỏ. 

Tuy không rõ có nhiều học sinh không nếu không học tập trung nhưng vì có nhiều khoa nơi đào 

tạo thực hành chồng chéo lên nhau khi hội thảo hợp tác liên ngành được tổ chức, nhà trường xem 

xét cách đưa nó vào lớp học mỗi tuần trong năm thứ 4. 



6. Tổng số người tham gia: 123 (71 sinh viên, 52 giảng viên) 

 

Kết quả năm ngoái (2019) 

 

Trường đại học Khoa Số sinh viên Số giảng viên

Trường đại học Y tế và phúc lợi Niigata Bộ phận giả và dụng cụ chỉnh hình 0 0

Liệu pháp vận động 8 2

Vật lý trị liệu 3 5

Ngôn ngữ và thính giác 4 3

Phúc lợi xã hội 4 6

Dinh dưỡng 2 3 Trường đại học 

Y tá 11 5 Y tế và 

Chức năng thị giác 2 3 phúc lợi Niigata

Sức khỏe thể thao 1 2

Thông tin y tế 1 4

Cấp cứu 0 2

Điều trị trị xạ 3

Xét nghiệm 0 1

Cao học 8

Văn phòng trường 2

Tổng 44 41 85

Đại học Dược Niigata Khoa dược 5 1

Cao đẳng nha khoa Nhật Bản Vệ sinh răng miệng 6 2 Trong nước

Đại học phục hồi chức năng Niigata Liệu pháp vận động 2 1

Tổng 13 4 17

Đại học Y Chung Shan Sinh viên điều dưỡng 2

Giảng viên điều dưỡng 1

Đại học kĩ thuật y tế Hải Dương Sinh viên đa khoa 4

Sinh viên vật lí trị liệu 4

Sinh viên điều dưỡng 4

Giảng viên vật lí trị liệu 3

Giảng viên điều dưỡng 2

Giảng viên dinh dưỡng 1

Tổng 14 7 21

Tổng hợp người tham gia 71 52 123

Tổng hợp người tham gia 124 81 205


