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Kính gửi: 

- Sở Y tế các Tỉnh/Thành; 

- Các trường Đại học Y Dược; 

- Các Viện/Trung tâm nghiên cứu sức khỏe; 

- Các bệnh viện các tuyến trên toàn quốc. 

 

Năm 2017 là năm mà Bệnh viện quận Thủ Đức kỷ niệm 10 năm thành lập và 

phát triển. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học tại bệnh 

viện, sử dụng hiệu quả các bằng chứng, trong nổ lực cải thiện chất lượng chẩn đoán, 

điều trị và chỉ đạo tuyến của bệnh viện, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm 

trong công tác Quản lý bệnh viện và nghiên cứu y học trong các lĩnh vực quan tâm 

hiện nay giữa Sở Y tế các Tỉnh/Thành; các Trường Đại học Y Dược; các Viện/Trung 

tâm nghiên cứu; các Bệnh viện ở phạm vi cả nước và Quốc tế. Hội nghị khoa học 

với chủ đề: “Tăng cường chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh dựa vào 

bằng chứng” sẽ được tổ chức vào ngày 30/9/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh với 

các lý do trên.   

Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và đồng 

nghiệp tham dự, gửi bài nghiên cứu và tham gia báo cáo tại  Hội nghị khoa học công 

nghệ theo các chủ đề sau: 

1. Quản lý bệnh viện; Quản lý dược; 

2. Quản lý sai sót y khoa và An toàn người bệnh; 

3. Y tế Công cộng và Chăm sóc điều dưỡng; 

4. Văn hóa sức khỏe và đánh giá tác động sức khỏe (Health Impact 

Assessment); 

5. Nghiên cứu Lâm sàng và Cận lâm sàng; 

6. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý bệnh viện. 

Thời gian tổ chức:  

 Phiên 1 ngày trước Hội nghị (29.9.2017): dự kiến sẽ có khóa tập huấn 

về y học bằng chứng, ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế và Kinh tế y tế 

cho các nhà quản lý bệnh viện các tuyến và đối tượng khác có nhu cầu.   

 Phiên Hội nghị chính thức (30.9.2017): bắt đầu lúc 8 giờ 00 và kết 

thúc lúc 13:30 cùng ngày.  

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Claris Palace – số 22 Hiệp Bình, Hiệp Bình 

Phước, Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh. 



Hội nghị có phiên toàn thể, dự kiến sẽ có từ 4-6 báo cáo tham luận của các 

nhà khoa học trong nước và quốc tế tập trung một số vấn đề ưu tiên hiện nay ở Việt 

Nam về quản lý chất lượng bệnh viện hướng đến an toàn người bệnh, mô hình 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng toàn diện từ hộ gia đình đến bệnh viện.    

Đề tài đăng ký (báo cáo trực tiếp hoặc trình bày poster), sau khi được phản 

biện và đạt chất lượng, sẽ được đăng toàn văn (miễn phí) trên Tạp chí Y học thực 

hành – Bộ Y tế, số đặc biệt vào tháng 9/2017.  

Thời gian đăng ký và gửi bài (thể lệ đính kèm): Tác giả, báo cáo viên gửi bản 

tóm tắt từ ngày thông báo đến trước ngày 5 tháng 8 năm 2017. Bài được chọn tại 

Hội nghị, tác giả sẽ được thông báo chính thức để gửi bản toàn văn đăng tạp chí 

trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.  

Căn cứ vào các đề tài đã được đăng ký tham dự, Ban tổ chức Hội nghị sắp xếp 

các tác giả báo cáo tại Hội nghị theo từng nhóm chủ đề tại 01 trong 06 hội trường 

chính thức diễn ra Hội nghị.  

Nhận đăng ký tham dự qua điện thoại hoặc email tất cả 7 ngày trong tuần. Thư 

mời tham dự chính thức Hội nghị sẽ được gửi đến từng đại biểu qua đường văn thư 

hoặc email. 

Nơi nhận đăng ký và gửi bài: 

Ban thư ký Hội nghị:  

hnkhbvthuduc2017@gmail.com   

Hoặc gửi trực tiếp đến: 

Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, bệnh viện Quận Thủ Đức. 

Người nhận: 

1. ThS.BS. Trần Quốc Cường.   ĐT: 0989 117 076 

Email: quoccuong.mph@gmail.com 

2. ThS. Nguyễn Xuân Chi.   ĐT: 0938 380 466 

Email: xuanchi8485@gmail.com 

Thông báo này được đăng tải trên Website của Bệnh viện quận Thủ Đức: 

http://benhvienthuduc.vn   hoặc trên Website của Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng 

đồng, Đại học Y Dược Huế: http://iccchr-hue.org.vn/en/news/    

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo và kính mời Quý Thầy Cô và đồng 

nghiệp đóng góp đề tài và tham dự Hội nghị./. 

 

 

Nơi nhận:         
- Như trên;  

- Lưu: VT; ĐT&CĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Minh Quân 
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THỂ LỆ SOẠN VÀ NỘP BÀI 

ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH – BỘ Y TẾ 

(Số tháng 9/2017) 

 

TRÌNH BÀY THEO CẤU TRÚC CÁC PHẦN NHƯ SAU: 

1. Phần tóm tắt 

 Tựa đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 

 Tên các tác giả: không ghi học hàm, học vị; đặt ở ngay dưới tiêu đề báo cáo 

(Học vị, chức danh, nơi làm việc, số điện thoại, email tác giả chính ghi ở cuối trang 

1); 

 Tóm tắt: gồm 2 thứ tiếng: Việt và Anh (Gồm các phần: Mở đầu (Background); 

Mục tiêu (Objectives); Phương pháp (Method); Kết quả (Results) và Kết luận 

(Conclusion); 

 Các từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 

 Phần tóm tắt có độ dài từ 250 – 300 chữ. 

2. Phần báo cáo toàn văn 

Báo cáo dài trung bình 6-8 trang giấy A4 và không quá 10 trang; font chữ 

Unicode (Times New Roman); cỡ chữ 12; định dạng lề trên, lề dưới và lề phải: 25 

mm; lề trái: 30 mm; cách dòng đơn; khoảng cách giữa các đoạn văn là 6 pt. Các công 

thức toán học dung MathType, ký hiệu rõ ràng, chính xác và có đánh số cụ thể để dễ 

nhận dạng; hạn chế dùng hình ảnh và biểu đồ. 

3. Danh mục Tài liệu tham khảo 

 Cỡ chữ 12 (chữ hoa in đậm) đặt ở cuối bài viết, sắp theo mẫu tự ABC của tên 

tác giả đối với người Việt; của họ tác giả đối với người nước ngoài; 

 Mỗi tài liệu tham khảo có đầy đủ các thông tin: Số thứ tự tài liệu tham khảo, 

họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, tên tài liệu trích dẫn (in nghiêng), nhà 

xuất bản, năm xuất bản, lần xuất bản (nếu có); 

 Đối với sách, luận án, luận văn: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan 

ban hành, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, lần xuất 

bản (chỉ ghi nếu là lần xuất bản thứ 2 trở đi). 

 Tài liệu tham khảo không quá 05 tài liệu./. 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

 

 

 

Nguyễn Minh Quân 

 


