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THÔNG BÁO SỐ 1 
Về việc tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI,  

năm 2022 

 

Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI của Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế năm 2022 trong khuôn khổ Festival khoa học lần thứ 

VI năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế (1957 - 2022).  

Hội nghị là diễn đàn học thuật nhằm trao đổi, cập nhật và chia sẻ các kết 

quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe cũng như nâng cao 

chất lượng nghiên cứu khoa học trong đào tạo sau đại học. Hội nghị sẽ có sự tham 

gia của các chuyên gia và các nghiên cứu sinh, học viên sau đại học đến từ các 

Trường đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu, Bệnh viện lớn trong và ngoài nước. 

Trường Đại học Y - Dược trân trọng thông báo và kính mời các học viên sau đại 

học và quý đồng nghiệp tham dự và tham gia báo cáo tại Hội nghị.  

Thời gian: Ngày 30 tháng 7 năm 2022. 

Địa điểm: Trường Đại học Y - Dược, 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, 

Thành phố Huế. 

Chủ đề chính của Hội nghị: Các tiến bộ trong lĩnh vực Khoa học sức 

khoẻ (Khoa học Y sinh, Khoa học Lâm sàng, Quản lý Y tế, Y học cộng đồng…) 

Loại hình báo cáo: Báo cáo hội trường hoặc báo cáo poster  

Để biết thêm thông tin về Hội nghị, các hoạt động của Festival khoa học 

lần VI và các hoạt động chào mừng 65 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế, vui lòng vào trang thông tin: sciencefestival.huemed-univ.edu.vn 

Thời hạn đăng ký: 

Đăng ký tham gia và gửi bản tóm tắt nghiên cứu (abstract) qua website: 

abstract-hnsdh.huemed-univ.edu.vn, hạn cuối ngày 25 tháng 5 năm 2022.  

Thông báo abstract được chọn và loại hình báo cáo: ngày 10 tháng 6 năm 

2022. 



Gửi bài báo cáo PPT  bài toàn văn qua website: abstract-hnsdh.huemed-

univ.edu.vn, hạn cuối ngày 05 tháng 7 năm 2022 

Các báo cáo toàn văn có chất lượng tốt sẽ được xem xét đăng trong số đặc 

biệt Kỷ niệm 65 năm thành lập trường của Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y 

- Dược, Đại học Huế (0-1,0 điểm HĐGSNN ngành Y học và 0-0,75 điểm công 

trình HĐGSNN ngành Dược học). 

Thông tin xin liên hệ:  

TS. Nguyễn Thị Anh Phương, ĐT: 0947641177, Email: 

phuong.nta@huemed-univ.edu.vn  

TS. Lê Phan Minh Triết, ĐT: 0913434802; Email: lpmtriet@huemed-

univ.edu.vn 

Trân trọng./.                  

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 
- Sở Y tế, BV các tỉnh, thành phố; 

- Các Viện, Trường Y – Dược; 

- NCS trong nước và quốc tế                             

- Các Khoa, Bộ môn trong toàn Trường; 

- Học viên sau đại học; 

- Lưu VT, KHCNHTQT, ĐTSĐH.    GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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CHƯƠNG TRÌNH  

   HỘI NGHỊ SAU ĐẠI HỌC - NGHIÊN CỨU SINH QUỐC TẾ LẦN THỨ VI, 

NĂM 2022 

 

1. Thời gian: Ngày 30/7/2022 

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Dược, 06 Ngô Quyền, Thành phố Huế  

3. Hình thức: Trực tiếp tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế và trực tuyến 

trên nền tảng Zoom 

4. Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt 

Chương trình chi tiết 

Thời gian Hoạt động 

7.30-8.00 Đón tiếp và đăng ký 

8.00-8.30 Khai mạc hội nghị  

8.30-9.30 Báo cáo tổng quan 

8.30-9.00: Báo cáo tổng quan 1 

9.00-9.30: Báo cáo tổng quan 2 

9.30-9.45 Giải lao  

9.45-12.00 Các phiên báo cáo hội trường trong các lĩnh vực: Y sinh học, Y 

học lâm sàng, Quản lý y tế, Y học cộng đồng,.. 

10.00-11.30 Workshop “Phương pháp lập kế hoạch và triển khai nghiên 

cứu”  

12.00-14.00 Nghỉ trưa  

14.00-15.00 Báo cáo tổng quan 

14.00-14.30: Báo cáo tổng quan 3 

14.30-15.00: Báo cáo tổng quan 4 

15.00-15.30 Giải lao, báo cáo và chấm giải poster 

15.30-16.45 Các phiên báo cáo hội trường trong các lĩnh vực: Y sinh học, Y 

học lâm sàng, Quản lý y tế, Y học cộng đồng,.. 

16.45-17.00 Bế mạc, tổng kết hội nghị 

   
Ghi chú :  

* Việc tham dự báo cáo tại Hội nghị Khoa học sau đại học kèm ít nhất một bài báo liên quan 

đến đề tài luận án được đăng tải tại Tạp chí khoa học có phản biện là điều kiện bắt buộc đối 

với các nghiên cứu sinh của Trường để được xét bảo vệ luận án.  

* Hội nghị được tính 8 giờ đào tạo y khoa liên tục (CME) cho cán bộ y tế. 



 

HỘI NGHỊ SAU ĐẠI HỌC- NGHIÊN CỨU SINH QUỐC TẾ LẦN THỨ VI 
Thời gian: 30 tháng 7 năm 2022 

Địa điểm: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế 

 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ 

1. Học hàm/học vị :……../………….. 

2. Họ và tên: ……………………………………………………………………… 

3. Khoa/Bộ môn/Đơn vị: …………………………………………………………. 

4. Trường/Tổ chức/Cơ quan: ……………………………………………………... 

5. Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

6. Email: …………………………… 7. Điện thoại: ………………………… 

 

ĐĂNG KÝ TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 

8. Chủ đề: (1) Khoa học Y sinh    (2) Khoa học Lâm sàng      

                  (3) Quản lý y tế           (4) Y tế công cộng          (5) Khác  

9. Hình thức báo cáo đăng ký: (1) Báo cáo trực tiếp           (2) Báo cáo Poster 

10. Tên đề tài: ……………………………………………………………. 

 

Đăng ký tham gia và gửi bàn tóm tắt nghiên cứu qua website: abstract-hnsdh.huemed-

univ.edu.vn, hạn cuối ngày 25 tháng 5 năm 2022.  

 

 

Gửi kèm bản tóm tắt nghiên cứu theo mẫu trong phụ lục dưới đây 

 

 



 

PHỤ LỤC 

 

Mẫu trình bày tóm tắt dùng cho Hội nghị Sau đại học- Nghiên cứu sinh quốc tế, 

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế năm 2022 

 

- Tên đề tài nghiên cứu khoa học (Cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa) 

- Tên tác giả/nhóm tác giả: Ghi bên dưới tiêu đề lớn, cỡ chữ 12, bao gồm: 

  Tên nhóm nghiên cứu, ghi rõ chức danh và đơn vị trong ngoặc đơn 

     Ví dụ: PGS.TS. Lê Văn A, Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y - Dược, ĐH Huế. 

 

Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Việt) không quá 250 từ, gồm các phần : 

 - Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 

 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 - Kết quả 

 - Kết luận 

- Từ khóa 

Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Anh) không quá 250 từ, gồm các phần : 

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

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

 - Background  

 - Materials and methods 

 - Results 

 - Conclusion 

- Keywords 
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