
       

       

       

      

sO Y TE TP.HCM CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BNH VIEN BiNH DAN Dôc lap- Tir do- Hanh phüc  

TP. H ChIMinh, ngày 07 tháng 06 nãm 2019 
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THÔNG BAO sO 1 

HQI NGH! KHOA HQC BNH VIN B!NH DAN LAN TH 20 

Ban Giám dc và Hi dng Khoa HQc Cong Ngh Bnh vin BInh Dan trân trong kInh 

m?yi các Giáo su, Bác si, qu dng nghip dang k d tài nghiên ciru khoa h9c tham d? Hi 

nghj Khoa bce bnh vin Bmnh Dan ln thr 20: 

1. Thôi gian: Thu 6 và thu 7 ngày 21 & 22/02/2020 

2. Dja dim: Dr kin Khách san  Equatorial- 242 Trn BInh Trng, Phizing 4, Qun 5, 

Tp.H Chi Minh 

3. Chü d: 

Nhing thành tru - k thut mi trong lãnh vlrc ngoi khoa: Tiêu Hóa, Tim Mach,  Gan 

Mat, Lng Ngc-Mch Máu, Tit Niu, Nam Hoc, Gay Mê-Hi Sue, Chn Doán Hinh Anh, 

Ung Buâu, Ni Khoa, Diu Duàng. . ,Hi nghj së có các phiên phu thut thj phm, báo cáo 

nghiên cfru khoa hc và phiên video trInh chiu. Dc bit ln nay, quy mô Hi ngh thrgc 

mi rng vâi sr tham gia cüa các báo cáo viên dn tr nuOc ngoài (Bi, M, Nht Bàn, Hi Y 

hc giOi tInh Châu A-Thai BInh Duang...). Dày sê là din dan t& ct qu dng nghip hçc 

tip, chia s kinh nghim, gop phn nâng cao chit luçing th?e hành lam sang và nghiên ciru 

khoa h9c. 

4. Thô'i hn nhân bài: 

- NhIn torn t& dlii hét ngày 30 thdng 09 nám 2019. 

- Nhn dãng kj5 bài bàn van dlii hIt ngày 30 bluing 10 nàm 2019. 

(Không nhn eác bài báo cáo np tr sau ngày 30/10/20 19) 

Tt cá các bài báo cáo tham dir duçic Hi &ng khoa hc xét duyt s ducic dang mien 

phi trong tp san Y hc Thành ph H ChI Minh. 

5. Mci chi tit vui lông lien li vói: 

Phông Chi Dao  Tuyn & Nghien Ciru Khoa Hçc 

Berth vin BInh Dan 

371 Din Biên Phü, Phumg 4, Qun 3, TP. H Chi Minh. 



GIAM DOC 

Dung dâynóng hi nghj: 0918.151.851 (ThS.BS.Nguyn Phüc Minh) 

0932.776.676 (CN.Nguyn Thj Danh) 

Email: hoinghibvbdgmai1.com  

Thông tin chi tit huâng dn clang k tham dir Hi nghj (Biu mu 1 và Biu mu 

2) vâ hixâng dn clang k bài báo cáo khoa hc (Biu mu 3). 

Ban t chirc trân tr9ng kinh m&i Qu Dng nghip clang k tham dir cling nhix 

tham gia báo cáo khoa h9c d& cling tto nên Hi nghj Khoa hçc bnh vin BInh Dan 1n 

thu 20 chit hrçmg và thành cong. 

Trân tr9ng thông báo. 

TRAN VINH HUNG 



Biêu mâu 1 

HIXONG DAN BANG K THAM DIET 

HQI NGH KIIOA HQC BNH VIN BiNH DAN LAN TH1 20 

1. HInh thfrc và thô'i hn dáng Id: 

Ban T chirc khuyn khIch Qu Di biu dang k và dóng phi tham dir Hi nghj truóc ngày 

30/12/2019.Qu Dai biu co th dang k bang các hInh thiirc sau: 

- Email: hoinghibvbdgmai1.com   

-Online: https ://forms .gle/B9FwY9sg5 7G75m7NA 

-Dinthoai: 0918.151.851-0932.776.676 

- Phiu mu dang kI tham dir hOi  nghj (Biu mu 2) 

2. PhI tham dir Hi nghj: 

Truâc ngày 30/12/20 19 1.000.000 d 

Sau ngày 30/12/2019 2.000.000 d 

3. Hmnh thfrc dóng phi: 

- Tin mt: np trirc tip tii phông Tài ehinh k toán — Bnh vin BInh Dan 

- Chuyn khoãn: Bnh vin BInh Dan 

(S tài khoãn: 6222201009042 Ngân hang Nông nghip và Phát trin nông thôn, Chi nhanh 5, 

Tp.HCM). 

-Ni dung chuyn khoãn: Hç ten dai  biu- Dcn vj cong tác- HN KH BVBD IAn thu 20 

4. Quyn lçi cüa Di biu: 

- Dime nhn thu m?i din tü hoc thu miii qua dtthng bixu din sau khi hoàn tt thu tic 

dang k) và dóng phi tham dir Hi nghj. 

- Duçic tham dir các phiên theo chucmg trinh Hi nghj. 

- Duçic nhn tht ca các tài lieu eüa Hi nghj. 

- Duçic dp giy chung nhn tham dir Hi nghj. 

5. Ghi chü: 

- Min phi tham dir di vài Chü t9a doàn vâ Báo cáo viên. 

- Không hoàn 4zi phi a'áng kfl 



Biéu mu 2 

MAU BANG K THAM D HQI NGH! 

HQI NGH! KIIOA HQC BNH VIN BiNH DAN LAN TH1 20 

Online: https ://forms.gle/B9FwY9sg5 7G75 m7NA 

Hçvàtên 

Hoc ham- hc vi 

[]Giáo six [J  Phó Giáo sir 

L1Tin si CK2 Thac si flCK1 flBac si 

Giâi LiNam N& 

Ngày tháng näm sinh 

Chuyên khoa 

Co quan cong tác 

Dja chi nhn thu môi 

Din thoi di dng 

Email 

u can hO trçi, vui lông lien h: 

- Email: hoinghibvbdgmail.com  

-Dinthoai: 0918.151.851 -0932.776.676 



Biêu mali 3 

HU'O'NG DAN BANG K BA! BAO CÁO KHOA HQC vA BAO CÁO 

VIDEO PHU THUJLT 

HIJONG DAN CAd TRINH BAY & VIET BAI BAO CÁO KHOA HQC 

Ban thào dánh may trên giy kh6 A4, dung b font unicode, ci chft 12, d chüa l trái 3 
cm, bài nghien cIru y/dixqc h9c dài không qua 8 trang. 
- Ta: Tira  cüa dà tài phái th hin dirçc rO rang và ngn gn dc diem chInh cüa dà tài gi 
däng. Ta bài can diiçic djch ra tiêng Anh (ap dung cho tat cã the loti). 
- Ten tác giã: Ngay ben duâi tira  bài là h9 và ten eüa tat cã các tác giá bài báo, (khong ghi 
chung chung "và cong sir")  và ten ccr quan cong tác cUa trng tác giã. Tác giã chinh cña bài báo 
cn ghi rö chirc danh, so din thoai và email dé tin vic lien lc. 
- Tom tAt (ap diing cho bài nghiên cüu goc): Phãn torn tAt là phãn r(it gQn cia bâi báo, gôm cac 
miie dt vn dà, miie  tiêu, dôi tixçmg và phucing pháp nghiên c1ru, kêt qua, kêt lun, tr khóa.Tâ' 
Ca nh1tng gI dm7c nêu trong torn tat dàu phãi hin din trong than bài ehInh. Phãn tOrn tat, ducrc 
trinh bay tnxàc bài viêt ehIah, không vlrçlt qua 250 tir, và bang hai thir tiêng Vit và Anh. 
- Dt vn dà: Phn dtt vn dé trInh bay mOt  each ngàn gçn hin trng cila nhüng thông tin có 
lien quan vôi dê tài, nhüng diem can dlrçrc nghien ci'ru, câu hOi nghiên cüu. Cuôi phãn nay là 
các mile  tiêu nghiên cfru. 
- Di ttrçrng và phircvng pháp nghiên cnn: Các tnthng hçrp lam sang can có so bnh an di kern. 
Cáe xét nghim cn lam sang can dxçic nêu rO trong bài; nêu mt xét nghim quan tr9ng không 
ducic thirc hin thI can ghi rô. Phxcrng pháp nghien ciru can thrçrc mô tã: tiôu chuân chn dOi 
tuçcng, tiêu chuân ch9n nhóm chüng, phlring pháp chn ngâu nhiên, tiêu chuãn dánh giá, 
phmng pháp toán thông kê chxçrc ap dung v.v... 
- Kt qua: Chi trInh bay các kêt qua rat ra trirc  tiêp tr cong trInh nghiên cfru theo các mile  tiêu 
dA trinh bay trong phân dt van dê. Chi nhttng kêt qua nay mâi là dôi tirçlng d phân tich và bàn 
lun trong bài dang. 
- Bàn 1un: Táe giâ nêu len nhng nhn xét cüa mInh qua so sánh kêt qua nghiên cru dàng 
trong bài vôi nhng kêt qua cüa y van cüng nhu các djnh huâng mâi nay sinh (n&i co). 
- Bang, Hmnh ãnh và biu d: Các bang, hinh ânh và biêu do phài CO ten và duçc dánh so bat 
dâu tr 1 tr& di, phái lien quan tOi ni dung cüa bài viêt. HInh ãnh phâi rô net. Di vâi hInh ânh 
vi the, cn ghi rö ct phóng di và phuorng pháp nhuOm. Can che mat ngithi duçc nghiên ethi 
náu CO dang ánh. 
- Tài lieu tham khao: Dirçic trinh bay theo thtr tir  ABC cña h9 tác giá, không cn tách rOn 
các thu ting, cO ghi sO thr tir  và can dirçrc nêu len trong than bài ô các mile dt v.n dà và bàn 
lun. 
+ Tài lieu tham kháo lay tr tp chI dirqc trinh bay niur sau: hQ, ten tác già (nàm). Ta bài. Ten 
tp chI, tp so may: so trang dâu - cuOi. VI dil:  VOLPE R. (1987). Immunoregulation 
in utoimmune thyroid disease. The New England Journal of Medicine, 316: 44-46 
+ Tài 1iu tham kháo lay tr sách duçsc trInh bay nhi.r sau: H9 ten tác gin (näm). Ta bài. In: HQ 
ten ngithi chU biên. Ten cüa quyên sách, b sách s6 may nêu cO, an bàn ln th'(r mAy, trang du 
- cuOi. Nhà xuât bàn, thành phô ncxi xuAt bàn. VI dl?:  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. 
+ Ten tác giâ rniâc ngoài viêt nguyen h9, ten viêt tat. VI diii: VOLPE R. 
+ Ten tác gin Vit Nam viêt nguyen ho ten theo thi.r ttr: Ho, ten dm, ten. 
- Cam n: Phân cam an (nêu co) duc trInh bay ngän g9n phân cuôi cüa bài, truâc phn tài 
lieu thamkhào. HQ ten nhung ngithi hoc nhftng cci quan to chüc dà giüp dI cho vic thc hin 
dê tài duc dang duqc nêu len & dày. 
THE THtJC BA! TRiNH BAY TRINH CHIEU TI HQI NGHI 

- Các file trInh bay phái son thão bang chuang trinh Powerpoint Presentation. 
HIfNG DAN CACH TRINH BAY BA! BAO CÁO VIDEO PHAU THUJLT 

- Thi krqng: ti cIa 7 phñt (420 giay). 
Kich thuóc: Dirói 50 MB. 

- Djnh dtng (chi nên sr diing mt trong các cách sau): mpeg, mp4, mpg 
Chat hrçing video tOithiêu: '720p 
Tôc d khung hinh tôi thiêu (khung hInh / giay): 24, khuyên khIch video 16:9 

- Am thanh thuyêt minh là tñy chçn. 
Câu trñc: Video phái có tiêu ãê, nhóm tác gin, báo cáo torn tat ye k5' thut (gi6ng cách 
trinh bay torn tat báo cáo khoa h9c). 

CAC MOC THfl GIAN OUAN TRONG 
Thii gian np bài tOrn tt (Ting Vit và ting Anh) Tri.râc ngày 30/09/20 19 

Thi gian np bài toàn van Truâc ngày 30/10/2019 

Th?ñ gian np bài trInh chiu Tniic ngày 18/02/2020 

H!NH THU5'C BANG K\ VA GUI BAI BAO CÁO 
Däng k va giri bài báo cáo qua email hoinghibvbdgmail.com  hotc gài trirc tip tii Phông 
Chi Dao  Tuyên và Nghien Ciru Khoa H9c (Phông 611- lâu 6 Khu K5 thut cao) Benh  vin 
BInhDân 
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