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Hội nghị Khoa học Trường - Viện mở rộng của Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế năm 2022 là một trong những hoạt động chính của Festival khoa học chào mừng kỷ 

niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (1957 - 2022). Hội nghị sẽ 

được tổ chức với các nội dung như sau: 

Thời gian: Ngày 29 tháng 07 năm 2022. 

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

phố Huế. 

Hội nghị là nơi trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm 

quản lý, đào tạo trong lĩnh vực Y Dược; là nơi công bố, trình bày những thành tựu khoa 

học hiện đại qua các nghiên cứu; đặc biệt là nơi cập nhật các kiến thức y học hiện đại với 

các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế đến từ các Trường Đại học, các Bệnh viện, 

Trung tâm lớn ở trong và ngoài nước. 

Trường Đại học Y - Dược hân hạnh thông báo và kính mời quý đồng nghiệp tham gia 

báo cáo tại Hội nghị.  

Chủ đề chính của Hội nghị: 

- Các tiến bộ trong lĩnh vực Khoa học sức khoẻ (Y học lâm sàng, Sinh học phân tử, Y 

học cộng đồng, Dược, Điều dưỡng…) 

- Các chủ đề về đổi mới giáo dục y khoa và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào 

tạo 

- Cập nhật các chính sách y tế, quản lý y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. 

Thông tin về các hoạt động của Festival khoa học lần VI và cụm các hoạt động chào 

mừng 65 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế: sciencefestival.huemed-

univ.edu.vn 



Nộp báo cáo tóm tắt (abstract), bản toàn văn (fulltext) và các thông tin cập nhật về 

các phiên báo cáo của hội nghị tại: abstract-HNTV.huemed-univ.edu.vn 

Thời hạn nộp: 

- Bản tóm tắt (abstract): trước ngày 15/5/2022.  

- Hội đồng khoa học của Hội nghị sẽ thông báo các loại hình báo cáo được chọn: ngày 

05/6/2022.   

- Bản toàn văn (fulltext): trước ngày 25/6/2022.  

Các báo cáo được Hội đồng khoa học chọn sẽ được đăng trong Kỷ yếu tóm tắt của 

Hội nghị. Các báo cáo toàn văn có chất lượng tốt sẽ được 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 và 0-0,75 điểm công trình HĐGSNN ngành Dược học). 

  Mọi thông tin xin liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thanh Thảo, Trưởng ban Thư ký, ĐT: 

0906449964, email: ntthao@huemed-univ.edu.vn 

 Trân trọng./.       

               
Nơi nhận:  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;   

- Các viện, trường Y – Dược; 

- Các cơ sở y tế trong cả nước;  

- Lưu: VT, KHCNHTQT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 

mailto:ntthao@huemed-univ.edu.vn


PHỤ LỤC 

Mẫu trình bày báo cáo toàn văn và tóm tắt dùng cho Hội nghị khoa học 

Trường-Viện mở rộng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế năm 2022 

 

1. Mẫu trình bày báo cáo khoa học: 

- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 

- Bảng mã Unicode: TCVN 6909:2001 

- Font chữ : Times New Roman 

- Cỡ chữ 12 

- Cách dòng: dòng đơn 

- Canh lề: lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm 

2. Bản tóm tắt (abstract):  

 Không quá 250 từ. Bao gồm: Đặt vấn đề; Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu; Kết quả; Kết luận; Từ khóa 

3. Báo cáo toàn văn:  

Không quá 8 trang, bao gồm các phần: 

- 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, Đại học Huế) 

3.1. Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Việt) không quá 250 từ. Phần tóm tắt được cấu trúc như 

sau: 

 - Đặt vấn đề 

 - Mục tiêu nghiên cứu 

 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 - Kết quả 

 - Kết luận 

- Từ khóa 

3.2. Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Anh) không quá 250 từ, có cấu trúc như sau: 

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

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

 - Background (including purposes) 

 - Materials and method 

 - Results 

 - Conclusion 

- Key words 

3.3. Báo cáo toàn văn bao gồm: 

 - Đặt vấn đề và mục tiêu 

 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 - Kết quả 

 - Bàn luận 

 - Kết luận và kiến nghị (Phần kiến nghị không bắt buộc) 

 - Tài liệu tham khảo 

 - Phụ lục (nếu có)      
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