THƯ MỜI GỬI BÁO CÁO KHOA HỌC TÓM TẮT
Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Y khoa lần thứ 5
CHUẨN HÓA ĐÀO TẠO Y KHOA TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI
Ngày 18 – 19 tháng 12 năm 2021 | Thái Bình, Việt Nam
Do Trường Đại học Y - Dược Thái Bình, Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN)
với sự hợp tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam.
HẠN NỘP BÁO CÁO TÓM TẮT
Ngày 15 tháng 10 năm 2021 – 12:00 giờ đêm (theo múi giờ Đông Dương/ICT).
NGÀY THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Ngày 20 tháng 11 năm 2021.
Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Y khoa lần thứ 5 tại Việt Nam được tổ chức với mục đích tạo
nên một diễn đàn để chia sẻ các sáng kiến và những tiến bộ trong giáo dục y khoa/chuyên
ngành sức khoẻ tại Việt Nam và trong khu vực với trọng tâm về đào tạo y học lâm sàng dành
cho bậc đại học và sau đại học. Mục tiêu của Hội nghị nhằm tăng cường thảo luận giữa các nhà
lãnh đạo trong giáo dục y tế, thúc đẩy các sáng kiến, và thúc đẩy cộng đồng những nhà giáo
dục y khoa có sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc thực hiện các nghiên cứu và cải thiện chất
lượng giáo dục y khoa.
Chủ đề chính của Hội nghị năm này là “Chuẩn hóa đào tạo y khoa trong thời kỳ chuyển đổi”
dành cho giáo dục y khoa/chuyên ngành sức khoẻ cả bậc đại học và sau đại học. Trong đó, sẽ
có 4 chủ đề nhỏ với các phiên tương ứng được diễn ra tại Hội nghị.

Hội nghị năm nay kêu gọi các báo cáo tóm tắt với nội dung tập trung vào 4 chủ đề sau
đây:
1. Các sáng kiến đổi mới trong phương pháp xây dựng chương trình y khoa dựa trên năng
lực (CBME).
2. Các phương pháp giảng dạy và lượng giá để tăng cường giáo dục y khoa dựa trên năng
lực (CBME).
3. Giảng dạy và lượng giá giáo dục y khoa trong thời gian dịch COVID-19.
4. Chuyển đổi số trong Giáo dục Y khoa và Y tế.

HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ GỬI BÁO CÁO KHOA HỌC TÓM TẮT
Tất cả các báo cáo tóm tắt gửi về Hội nghị sẽ được đánh giá và bình duyệt bởi Hội đồng khoa
học. Độ dài phần nội dung chính của mỗi báo cáo không quá 300 từ, viết bằng tiếng Anh
và cần đảm bảo cấu trúc của một báo cáo khoa học. Những báo cáo được chọn để trình bày
tại hội nghị sẽ được yêu cầu nộp thêm bản tóm tắt bằng tiếng Việt để đưa vào kỷ yếu hội nghị.
Cấu trúc của báo cáo tóm tắt bao gồm:
1. Tiêu đề
2. Họ tên các tác giả và đơn vị công tác
3. Thông tin liên hệ của tác giả trình bày (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email)
4. Nêu rõ chủ đề của bài báo cáo (thuộc 1 trong 3 chủ đề đã nêu ở trên)
5. Hình thức trình bày mong muốn (trình bày miệng hay trình bày dưới dạng poster)
6. Nội dung chính của báo cáo (không quá 300 từ):
- Đặt vấn đề (bao gồm mục tiêu)
- Phương pháp
- Kết quả
- Kết luận / bài học kinh nghiệm
7. Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu)
Thể thức trình bày báo cáo tóm tắt:
 Font chữ Times New Roman 12pt, dãn dòng đơn.
 Không bao gồm bảng, biểu đồ, hình.
 Đảm bảo tính hấp dẫn người đọc, cấu trúc và trình tự nội dung logic và có tính kết nối,
thể hiện cách tiếp cận sáng tạo với vấn đề nghiên cứu.
 Tác giả nộp báo cáo theo hình thức sau:
- Điền các nội dung của báo cáo theo biểu mẫu và yêu cầu của Ban tổ chức tại
website: http://www.vmeconf.com
Kết quả đánh giá và cách thức trình bày của các báo cáo được chọn sẽ do Hội đồng khoa học
của Hội nghị quyết định và thông báo cho các tác giả.
ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN
Website: http://www.vmeconf.com
Email: gdyk5.bckh@tbump.edu.vn

