
                                          

                               SỞ Y TẾ TP.HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          BỆNH VIỆN BÌNH DÂN                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 12 năm 2019 
 

THÔNG BÁO SỐ 2 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ 20  

        Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa Học Công Nghệ Bệnh viện Bình Dân trân trọng kính 

mời các Giáo sư, Bác sĩ, quý đồng nghiệp đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tham dự Hội 

nghị Khoa học bệnh viện Bình Dân lần thứ 20: 

1. Thời gian: Thứ 6 và thứ 7 ngày 24 và 25 tháng 04 năm 2020 

2. Địa điểm: Khách sạn InterContinental – 82 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM. 

3. Chủ đề:  

Những thành tựu - kỹ thuật mới trong lãnh vực ngoại khoa: Tiêu Hóa, Tim Mạch, Gan 

Mật, Lồng Ngực-Mạch Máu, Tiết Niệu, Nam Học, Gây Mê-Hồi Sức, Chẩn Đoán Hình Ảnh, 

Ung Bướu, Sinh Học Phân Tử, Nội Khoa, Điều Dưỡng,…Hội nghị sẽ có các phiên phẫu 

thuật thị phạm, báo cáo khoa học và phiên video trình chiếu.  

Đặc biệt, Hội nghị lần này có sự tham gia của các báo cáo viên quốc tế từ Hoa Kỳ, Bỉ, 

Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Đây là diễn đàn tốt để quý đồng nghiệp học tập, chia 

sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.  

4. Thời hạn nhận bài: 

 -  Nhận đăng ký bài toàn văn đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2020. 

Tất cả các bài báo cáo tham dự được Hội đồng khoa học xét duyệt sẽ được đăng miễn 

phí trong Tạp chí Y học có uy tín trong nước. 

5. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Phòng Chỉ Đạo Tuyến & Nghiên Cứu Khoa Học  

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 

371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

Đường dây nóng hội nghị: 0906 913 831 (ThS.BS.Nguyễn Phúc Minh)  

Email: hoinghibvbd@gmail.com   

Thông tin chi tiết hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị (Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 

2) và hướng dẫn đăng ký bài báo cáo khoa học (Biểu mẫu 3). 
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Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Đồng nghiệp đăng ký tham dự và tham gia 

báo cáo khoa học để cùng tạo nên Hội nghị Khoa học bệnh viện Bình Dân lần thứ 20 

chất lượng và thành công. 

Trân trọng thông báo.      

               

 

                                                

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN 

CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ 

 

 

 

 

 

                     Trần Vĩnh Hưng 

                                                                         

                      

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu mẫu 1 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ 20  

1. Hình thức và thời hạn đăng kí: 

Ban Tổ chức khuyến khích Quý Đại biểu đăng ký và đóng phí tham dự Hội nghị trước ngày 

29 tháng 02 năm 2020. 

Quý Đại biểu có thể đăng ký bằng các hình thức sau:  

- Email: hoinghibvbd@gmail.com 

- Online: scan QR code 

- Điện thoại: 0906 913 831  

- Phiếu mẫu đăng kí tham dự hội nghị (Biểu mẫu 2) 

2. Phí tham dự Hội nghị: 

Trước ngày 29/02/2020 2 000 000 đồng 

Sau ngày 29/02/2020 - trước ngày 31/03/2020 2 500 000 đồng 

Đóng phí tại hội nghị 3 000 000 đồng 

3. Hình thức đóng phí: 

- Tiền mặt: nộp trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện Bình Dân 

- Chuyển khoản: Bệnh viện Bình Dân  

(Số tài khoản 22021 48510 37414 Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Gò Vấp, Tp.HCM). 

-Nội dung chuyển khoản: Họ tên đại biểu - Đơn vị công tác - HNKH BVBD 20. 

4.  Quyền lợi của Đại biểu:  

- Được nhận thư mời điện tử hoặc thư mời qua đường bưu điện sau khi hoàn tất thủ tục 

đăng ký và đóng phí tham dự Hội nghị. 

- Được tham dự các phiên theo chương trình Hội nghị. 

- Được nhận tất cả các tài liệu của Hội nghị. 

- Được cấp giấy chứng nhận tham dự Hội nghị. 

5.   Ghi chú: 

- Miễn phí tham dự đối với Chủ tọa đoàn và Báo cáo viên. 

- Không hoàn lại phí đăng ký 
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Biểu mẫu 2 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ 20  

 

Họ và tên  

Học hàm- học vị 

Giáo sư          Phó Giáo sư 

      Tiến sĩ           CK2         Thạc sĩ        CK1         Bác sĩ 

Giới            Nam               Nữ 

Ngày tháng năm sinh  

Chuyên khoa  

Cơ quan công tác  

Địa chỉ nhận thư mời  

Điện thoại di động  

Email  

 Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: 

- Email: hoinghibvbd@gmail.com 

- Điện thoại: 0906 913 831  
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Biểu mẫu 3 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC  

VÀ BÁO CÁO VIDEO  

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY & VIẾT BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC 

Bản thảo đánh máy trên giấy khổ A4, dùng bộ font unicode, cỡ chữ 12, để lề trái 3 cm, 

bài nghiên cứu y dược học dài không quá 8 trang. 

- Tựa: Tựa của đề tài phải thể hiện được rõ ràng và ngắn gọn đặc điểm chính của đề tài gởi 

đăng. Tựa bài cần được dịch ra tiếng Anh (áp dụng cho tất cả thể loại). 

- Tên tác giả: Ngay bên dưới tựa bài là họ và tên của tất cả các tác giả bài báo, (không ghi 

chung chung “và cộng sự”) và tên cơ quan công tác của từng tác giả. Tác giả chính của bài báo 

cần ghi rõ chức danh, số điện thoại và email để tiện việc liên lạc. 

- Tóm tắt (áp dụng cho bài nghiên cứu gốc): Phần tóm tắt là phần rút gọn của bài báo, gồm các 

mục đặt vấn đề, mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận, từ khóa.Tất 

cả những gì được nêu trong tóm tắt đều phải hiện diện trong thân bài chính. Phần tóm tắt, được 

trình bày trước bài viết chính, không vượt quá 250 từ, và bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. 

- Đặt vấn đề: Phần đặt vấn đề trình bày một cách ngắn gọn hiện trạng của những thông tin có 

liên quan vớiđề tài, những điểm cần được nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu. Cuối phần này là các 

mục tiêu nghiên cứu. 

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp lâm sàng cần có số bệnh án đi kèm. 

Các xét nghiệm cận lâm sàng cần được nêu rõ trong bài; nếu một xét nghiệm quan trọng không 

được thực hiện thì cần ghi rõ. Phương pháp nghiên cứu cần được mô tả: tiêu chuẩn chọn đối 

tượng, tiêu chuẩn chọn nhóm chứng, phương pháp chọn ngẫu nhiên, tiêu chuẩn đánh giá, 

phương pháp toán thống kê được áp dụng v.v... 

- Kết quả: Chỉ trình bày các kết quả rút ra trực tiếp từ công trình nghiên cứu theo các mục tiêu 

đã trình bày trong phần đặt vấn đề. Chỉ những kết quả này mới là đối tượng để phân tích và bàn 

luận trong bài đăng. 

- Bàn luận: Tác giả nêu lên những nhận xét của mình qua so sánh kết quả nghiên cứu đăng 

trong bài vớinhững kết quả của y văn cũng như các định hướng mới nảy sinh (nếu có). 

- Bảng, Hình ảnh và biểu đồ: Các bảng, hình ảnh và biểu đồ phải có tên và được đánh số bắt 

đầu từ 1 trở đi, phải liên quan tới nội dung của bài viết. Hình ảnh phải rõ nét. Đối với hình ảnh 



vi thể, cần ghi rõ độ phóng đại và phương pháp nhuộm. Cần che mắt người được nghiên cứu 

nếu có đăng ảnh. 

- Tài liệu tham khảo: Được trình bày theo thứ tự ABC của họ tác giả, không cần tách rời 

các thứ tiếng, có ghi số thứ tự và cần được nêu lên trong thân bài ở các mục đặt vấn đề và bàn 

luận. 

+ Tài liệu tham khảo lấy từ tạp chí được trình bày như sau: họ, tên tác giả (năm). Tựa bài. Tên 

tạp chí, tập số mấy: số trang đầu - cuối.  

Ví dụ: VOLPÉ R. (1987). Immunoregulation in utoimmune thyroid disease. The New England 

Journal of Medicine, 316: 44-46. 

+ Tài liệu tham khảo lấy từ sách được trình bày như sau: Họ tên tác giả (năm). Tựa bài. In: Họ 

tên người chủ biên. Tên của quyển sách, bộ sách số mấy nếu có, ấn bản lần thứ mấy, trang đầu - 

cuối. Nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản.  

Ví dụ: GOLDSTEIN JL, BROWN MS (1994). Genetic aspects of disease. In: Isselbacher KJ, 

Braunwald E (eds). Harrison ‘s Principle of Internal Medicine, Vol. 1, 13th edition, pp 339-349. 

McGraw- Hill, Inc., International edition, New York.  

+ Tên tác giả nước ngoài viết nguyên họ, tên viết tắt. Ví dụ:VOLPÉ R. 

+ Tên tác giả Việt Nam viết nguyên họ tên theo thứ tự: Họ, tên đệm, tên. 

- Cảm ơn: Phần cảm ơn (nếu có) được trình bày ngắn gọn ở phần cuối của bài, trước phần tài 

liệu tham khảo. Họ tên những người hoặc những cơ quan tổ chức đã giúp đỡ cho việc thực hiện 

đề tài được đăng được nêu lên ở đây. 

THỂ THỨC BÀI TRÌNH BÀY TRÌNH CHIẾU TẠI HỘI NGHỊ 

- Các file trình bày phải soạn thảo bằng chương trình Powerpoint Presentation. 

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY BÀI BÁO CÁO VIDEO PHẪU THUẬT 

- Thời lượng: tối đa 7 phút (420 giây). 

- Kích thước: Dưới 50 MB. 

- Định dạng (chỉ nên sử dụng một trong các cách sau): mpeg, mp4, mpg  

- Chất lượng video tối thiểu: 720p  

- Tốc độ khung hình tối thiểu (khung hình / giây): 24, khuyến khích video 16:9 

- Âm thanh thuyết minh là tùy chọn. 

- Cấu trúc: Video phải có tiêu đề, nhóm tác giả, báo cáo tóm tắt về kỹ thuật (giống cách trình 

bày tóm tắt báo cáo khoa học).  



CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

Thời gian nộp bài tóm tắt (Tiếng Việt và tiếng Anh) Trước ngày 30/12/2020 

Thời gian nộp bài toàn văn Trước ngày 31/01/2020 

Thời gian nộp bài trình chiếu Trước ngày 18/04/2020 

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ GỬI BÀI BÁO CÁO 

Đăng ký và gửi bài báo cáo qua email hoinghibvbd@gmail.com  

Hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Chỉ Đạo Tuyến và Nghiên Cứu Khoa Học (Phòng 611 - lầu 6 Khu 

Kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân). 
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