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Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng 

(Greater Mekong Sub-Regional Countries - GMS) là Hội nghị Khoa học thường niên 

của các quốc gia trong tiểu vùng Mekong gồm Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, 

Campuchia, CHDCND Lào và Myanmar. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực của khu 

vực trong giải quyết các nhu cầu và các thách thức lớn về y tế công cộng thông qua 

việc trình bày, thảo luận các báo cáo nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng cũng như các 

giải pháp, chính sách nhằm cải thiện sức khỏe người dân và công bằng y tế. Hội nghị 

còn nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành 

viên trong mạng lưới khoa học, các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu quan 

tâm đến lĩnh vực y tế công cộng.  

Năm 2023, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học 

Y tế công cộng đồng tổ chức Hội nghị Quốc tế về Y tế công cộng các nước tiểu vùng 

sông Mekong mở rộng lần thứ 13 với chủ đề “Tăng cường hợp tác liên ngành về 

Giáo dục và Nghiên cứu để giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng ưu tiên trong 

thời đại mới”. Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời sự tham gia của các 

cán bộ y tế, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên, học 

viên sau đại học trong nước và quốc tế đăng ký tham dự, gửi bài và tham gia báo cáo 

tại Hội nghị.  

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: Từ ngày 30/6 đến ngày 02/7/2023 

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

Số 6 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế. 

3. Chủ đề Hội nghị 

• Sức khỏe tâm thần; 

• Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp; 

• Một sức khỏe (One Health)- Sức khoẻ sinh thái (Ecohealth); 

• Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; 

• Dịch tễ học các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm; 
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• Sức khỏe sinh sản và sức khoẻ tình dục; 

• Văn hoá sức khỏe và nâng cao sức khỏe; 

• Quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; 

• Kinh tế y tế và đánh giá công nghệ y tế. 

Ngôn ngữ chính của hội nghị: Tiếng Anh 

4. Hình thức tổ chức hội nghị: trực tiếp và trực tuyến 

5. Đăng ký tham dự hội nghị: 

- Các hình thức tham dự: báo cáo trực tuyến hoặc trực tiếp, báo cáo poster, 

dự thính. 

- Đăng ký tham dự hội nghị trước ngày 31/3/2023. 

• Theo đường link: https://gms13.huemed-univ.edu.vn 

• Theo địa chỉ email hội nghị: gms13vn@huemed-univ.edu.vn 

6. Đăng ký nộp báo cáo tóm tắt 

Báo cáo tóm tắt các công trình nghiên cứu, báo cáo tổng quan về các chủ đề 

Hội nghị đều được hoan nghênh. Các báo cáo tóm tắt được Hội đồng khoa học Hội 

nghị GMS 13 chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội nghị và trình bày ở Hội 

nghị dưới các hình thức báo cáo trực tiếp, trực tuyến hoặc poster.  

- Hạn nộp báo cáo tóm tắt : 28/02/2023. 

- Nhận phản hồi từ Hội nghị : 30/3/2023. 

7. Phí tham dự Hội nghị  

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp: 100 USD. 

BTC Hội nghị sẽ hỗ trợ 50% phí tham dự Hội nghị cho các đại biểu là: 

- Thành viên của mạng lưới GMS; 

- Cán bộ, giảng viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện đào tạo có liên 

quan đến Y tế công cộng; 

- Học viên – sinh viên; 

- Người tham dự trực tuyến. 

Thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng liên hệ: 

1. TS. BS. Đặng Thị Anh Thư 

Trưởng Khoa Y tế công cộng. 

Giám đốc Viện nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng, Trường Đại học Y-Dược,  

Đại học Huế.  

Email: dtathu@huemed-univ.edu.vn 

2. TS. BS. Nguyễn Văn Hùng 

Phó trưởng khoa Y tế công cộng về Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, 

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.  

Email: nvhung@huemed-univ.edu.vn 

https://gms13.huemed-univ.edu.vn/
mailto:gms13vn@huemed-univ.edu.vn
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3. PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh 

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển- Trường Đại học Y tế 

công cộng.  

Email: tth2@huph.edu.vn  

Nội dung thông báo và các thông tin liên quan sẽ tiếp tục được đăng tải và cập 

nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Hội nghị:  

https://gms13.huemed-univ.edu.vn 

Rất mong sự tham dự của quý vị và hân hạnh được đón tiếp. 

 

 

 THAY MẶT BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 

Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế 
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