
 

 SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  01  năm 2023 

     

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 quý đồng nghiệp đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học bệnh viện Bình Dân lần 

thứ 20: 

1. Thời gian:  Ngày 14&15/4/2023 (thứ 6 và thứ 7) 

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

3. Chủ đề:  Kết nối chuyên gia ngoại khoa quốc tế 

Hội nghị sẽ có các phiên phẫu thuật thị phạm, báo cáo nghiên cứu khoa học và phiên 

video trình chiếu, poster. Đặc biệt lần này quy mô Hội nghị được mở rộng với sự tham gia 

của các báo cáo viên hàng đầu thế giới (Mỹ, Anh, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…). Đây 

sẽ là cơ hội cho các bác sĩ, các nhà khoa học, nghiên cứu viên và nhân viên y tế được tiếp 

cận với những công trình nghiên cứu, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực Ngoại khoa: Phẫu 

thuật Robot, Ngoại Tổng quát, Tim Mạch, Gan Mật, Lồng Ngực-Mạch Máu, Tiết 

Niệu, Nam Học và các chuyên ngành liên quan như Gây Mê-Hồi Sức, Chẩn Đoán Hình 

Ảnh, Ung Bướu, Nội Khoa, Điều Dưỡng, Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn… Hội nghị sẽ là diễn 

đàn tốt để quý đồng nghiệp học tập, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh và thực hành lâm sàng. 

4. Thời hạn nhận bài: 

 -  Nhận tóm tắt đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

 -  Nhận bài toàn văn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

(Sau ngày 31/12/2022 tất cả các nộp trễ phòng NCKH sẽ không nhận). 

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

trong tạp chí Y học Việt Nam (ISSN 1859-1868). 



 

Phí đăng bài tạp chí Y học Việt Nam: 500.000 đồng/1 bài (phòng NCKH sẽ thông 

báo tới tác giả sau khi Hội đồng khoa học xét duyệt). 

5. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với: 

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: 0918.151.851 (BS.CKII.Nguyễn Phúc Minh) 

                                            0932.776.676 (CN.Nguyễn Thị Danh)  

Email: hoinghibvbd@gmail.com   

Thông tin chi tiết hướng dẫn viết bài báo cáo khoa học, bài trình bày trình chiếu,      

E-poster và bài báo cáo video phẫu thuật (Biểu mẫu 1), đăng ký tham dự Hội nghị (Biểu 

mẫu 2 và Biểu mẫu 3). 

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Đồng nghiệp đăng ký tham dự cũng như 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  

  

 

 
   

  Trần Vĩnh Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hoinghibvbd@gmail.com


 

Biểu mẫu 1 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC VÀ BÁO 

CÁO VIDEO PHẪU THUẬT 

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

- Cách trình bày: 

1. Tên bài: Chữ in hoa (tiếng Việt và tiếng Anh) 

           2. Tên (các) tác giả: Ghi rõ họ tên, nơi công tác, thông tin tên, địa chỉ, số điện 

thoại và email của tác giả chịu trách nhiệm chính. 

           3. Nơi tiến hành công trình nghiên cứu, nơi công trình nghiên cứu đã được trình 

bày, báo cáo. 

           4. Cấu trúc của bài cần ngắn gọn, cỡ chữ 12 - Times New Roman (trong khoảng 

3.500 từ đến 3.800 từ. Lề: cách trên 2.5cm, dưới 2cm và cách phải, trái mỗi bên 2cm. Hình 

minh họa, bảng biểu ngắn gọn, rõ ràng). 

- Trình tự bài viết: 

1. Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt, Tiếng Anh (bắt buộc). 

2. Đặt vấn đề: Giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu - nêu mục đích nghiên cứu 

3. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu 

4. Kết quả nghiên cứu 

5. Bàn luận 

6. Kết luận 

7. Kiến nghị (nếu có) 

8. Tài liệu tham khảo: Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) 

sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp (vần ABC theo họ). Mỗi tài liệu đề tên tác 

giả, sau đến họ và chữ đệm, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Tên sách: tên 

tác giả, tên Nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang (không quá 8 tài liệu tham khảo). 

9. Các bảng, hình vẽ cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, có chú thích. 

Tác giả phải chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả, nội 

dung bài gửi đăng (các số liệu thu thập và phân tích dữ liệu).  

Người viết bài phải bảo đảm bài gửi đăng tạp chí Y học Việt Nam chưa được đăng 

trong những tạp chí khác. 



 

 

THỂ THỨC BÀI TRÌNH BÀY TRÌNH CHIẾU TẠI HỘI NGHỊ 

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

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY BÀI BÁO CÁO VIDEO PHẪU THUẬT 

- Video được thực hiện bởi phẫu thuật viên 

- Nội dung dành cho phần kiểm duyệt: Tóm tắt nội dung video < 300 chữ (Giới 

thiệu, Phương pháp, Kết luận) (trình bày dưới dạng file doc/docx) 

- Video < 7 phút  

o Định dạng video: .mpeg/.mp4/.avi 

o Chất lượng khuyến nghị: Full HD (720p) trở lên 

o Khung hình tối thiểu: 24 khung hình/giây 

o Tỉ lệ: 16:9 

- Video hoàn thành được up lên link Onedrive (sẽ được cập nhật sau)  

Thời gian nộp xét duyệt video: 15/02/2022 

Thời gian thông báo được chọn video: 28/02/2023 

HƯỚNG DẪN E-POSTER 

 Các tác giả sẽ lựa chọn làm file e-poster trên định dạng Powerpoint 

(.ppt/pptx) và trên 1 slide duy nhất 

NỘI DUNG 

 Toàn bộ viết bằng tiếng Anh 

 Tiêu đề bao gồm Tên nghiên cứu, Tác giả và Cơ sở thực hiện phải được gắn 

ở đầu poster. 

 Poster nên được chia thành các phần bao gồm: Giới thiệu, Phương pháp, 

Kết quả và Kết luận. 

 Chọn lọc tài liệu tham khảo khi trích dẫn (tối đa 5 tài liệu).  

 Chỉ chọn dữ liệu thích hợp nhất để báo cáo trên poster.  

CHỮ VIẾT 

 Tất cả văn bản, biểu đồ, đồ thị, v.v. phải rõ ràng ở khoảng cách từ 1m 

đến 2m. Sử dụng ít nhất cỡ chữ 24 cho văn bản chính.  

 Tiêu đề phải cao ít nhất 4cm.  

 Sử dụng kiểu chữ in hoa và chữ thường trong poster. KHÔNG sử 

dụng tất cả bằng chữ in hoa.  

 Sử dụng phông chữ có chân (chẳng hạn như Times New Roman) trong 

phần nội dung của văn bản.  

 Sử dụng in đậm để nhấn mạnh.  

 Kích thước poster cao 120cm, rộng 90cm. 

HÌNH ẢNH MINH HỌA 



 

 Chọn hình ảnh và tài liệu minh họa đơn giản.  

 Ảnh phải được phóng to để có thể nhìn thấy rõ ở khoảng cách 1m  

 Không sử dụng bản vẽ tay.  

BỐ CỤC 

 Căn lề ít nhất 2,5cm trên tất cả các đường viền.  

 Phần chính của poster phải ngang tầm mắt đọc giả từ eo đến vai. Tiêu 

đề, tác giả và liên kết tác giả nên  cao hơn. 

 Đoạn văn dài không quá 10-20 dòng. Chia nhỏ các phần văn bản dài 

hơn bằng đồ họa hoặc danh sách có dấu đầu dòng.  

 Mũi tên có thể được sử dụng để hướng mắt người đọc từ phần này 

sang phần khác. 

 Sử dụng khoảng trống để tránh nhìn lộn xộn và để tách các thành phần 

của poster của bạn. 

MÀU SẮC 

 Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh các yếu tố và thu hút sự chú ý vào 

poster của bạn, nhưng không sử dụng quá nhiều màu sắc khác nhau. Sử dụng 

đường viền màu có thể làm tăng sức hấp dẫn thị giác của poster.  

 Văn bản phải được in trên nền tương phản (chữ đậm trên nền sáng 

hoặc chữ sáng trên nền tối).  

 Tránh các màu chói (ví dụ: màu neon)  

 Thời gian nộp xét duyệt e-poster: 15/02/2023 

 Thời gian thông báo được chọn e-poster: 28/02/2023 

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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Biểu mẫu 2 

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 28/02/2023. Quý Đại biểu có thể đăng ký bằng các hình thức sau:  

- Email: hoinghibvbd@gmail.com 

- Online: https://forms.gle/B9FwY9sg57G75m7NA 

- Điện thoại: 0918.151.851 (BS.CKII.Nguyễn Phúc Minh) 

                     0932.776.676 (CN.Nguyễn Thị Danh) 

- Phiếu mẫu đăng kí tham dự hội nghị (Biểu mẫu 3) 

2. Phí tham dự Hội nghị: 

Điều dưỡng, KTV 1.000.000 đ 

Bác sĩ, Dược sĩ: 

Trước ngày 28/02/2023 2.000.000 đ 

Sau ngày 28/02/2023- trước ngày 31/03/2023 2.500.000 đ 

Đóng phí tại hội nghị 3.000.000 đ 

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: 220214851037414 - Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Gò Vấp, Tp.HCM). 

-Nội dung chuyển khoản: Họ tên đại biểu- Đơn vị công tác- HN KH BVBD lần thứ 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. 
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Biểu mẫu 3 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ 20  

Online: https://forms.gle/B9FwY9sg57G75m7NA 

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: 0918.151.851 (BS.CKII.Nguyễn Phúc Minh) 

                     0932.776.676 (CN.Nguyễn Thị Danh) 
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CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN BÌNH DÂN LẦN THỨ 20  

 Hội trường 1 Hội trường 2 Hội trường 3 Hội trường 4 

NGÀY 14/4 
    

08:00 – 10:00 

Phẫu thuật thị phạm  

 

Ngoại niệu Tim- mạch máu  KSNK 

10:00 – 10:15 Tea break Tea break Tea break 

10:15 -12:00 Ngoại niệu Tim- mạch máu  Ung bướu 

12:00-13:00 Lunch box Lunch symposium Lunch symposium            Lunch symposium 

13:30 - 15:00 Ngoại tiêu hóa Ngoại niệu Lồng ngực- Bướu cổ GMHS 

15:00 - 15:15 Tea break Tea break Tea break Tea break 

15:15- 16:45 Ngoại gan mật Ngoại niệu HSCC+ Nội khoa Niệu nữ 

NGÀY 15/4 
    

08:00 - 09:30 
Khai mạc 

Báo cáo tổng quan    

09:30 – 09:45 Tea break Tea break Tea break Tea break 

09:45 -11:15 Ngoại tiêu hóa Ngoại niệu Tim- mạch máu Y học giới tính 

11:15-12:00 E-poster E-poster E-poster E-poster 

12:00- 13:00 Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium Lunch symposium 

13:30 - 15:00 Video (Tổng quát) Video (Niệu) Ngoại tổng quát Y học giới tính 

15:00 - 15:15 Tea break Tea break Tea break Tea break 

15:15 – 16:45 Ngoại tổng quát Ngoại niệu  Điều dưỡng Sinh học phân tử 


