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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC & BÁO CÁO VIDEO PHẪU THUẬT 
 

 

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

1. Cách trình bày tóm tắt bài báo cáo khoa học 

- Tên báo cáo: in đậm, font Times New Roman, cỡ chữ 14pt 

- Tác giả: Họ và tên, Times New Roman, 10pt, Gạch chân người báo cáo 

- Tổ chức/Nơi công tác: Times New Roman, 10pt 

- Các nội dung nên được đưa vào: tóm tắt cơ sở của nghiên cứu, mục đích, phương pháp, 

kết quả và kết luận. 

- Từ khóa: Định dạng Times New Roman, 10pt, không nhiều hơn 5 từ. 

2. Thể thức bài toàn văn 

- Báo cáo toàn văn dài tối đa 3.000 từ (bao gồm cả tóm tắt, bảng, biểu đồ, không bao gồm 

tài liệu tham khảo), font Times New Roman, 14pt, khoảng cách dòng 1,5 line. 

- Nội dung trình bày theo thứ tự: tên đề tài, họ tên tác giả và cộng sự (không ghi học hàm 

học vị), tên cơ quan nơi tác giả công tác. 

- Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh: gồm các mục đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối 

tượng và phương pháp, kết quả và kết luận. Phần tóm tắt được trình bày trước bài viết 

chính, không quá 250 từ. 

- Bài toàn văn gồm 06 mục: đặt vấn đề, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả 

nghiên cứu, bàn luận, kết luận, tài liệu tham khảo. 

- Tài liệu tham khảo: không quá 15 tài liệu, sắp xếp theo thứ tự. Nội dung tài liệu tham 

khảo theo thứ tự: tên tác giả, tên tài liệu, tên tạp chí, năm xuất bản, tập, số, trang. 

- Cuối mỗi bài ghi rõ tên người liên hệ, đơn vị công tác, địa chỉ, email, số điện thoại. 

3. 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 

- Báo cáo tóm tắt về kỹ thuật trình bày (giống cách trình bày tóm tắt báo cáo khoa học) 

- Chuẩn bị video phẫu thuật không quá 7 phút, có lồng tiếng (khuyến khích video 16:9) 

 

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

Thời gian nộp phiếu đăng ký tham dự và tên đề tài  Trước ngày 30/06/2018 

Thời gian nộp bài báo cáo tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh)  Trước ngày 31/07/2018 

Thời gian nộp bài toàn văn  Trước ngày 31/08/2018 

Thời gian nộp bài trình chiếu tại hội nghị  Trước ngày 29/09/2018 

 

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ GỬI BÀI BÁO CÁO 

Đăng ký và gửi bài báo cáo qua email hoinghingoaikhoa2018@umc.edu.vn hoặc gửi trực tiếp tại 

Phòng Khoa học & Đào tạo (Lầu 4 - Khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM  

(Địa chỉ:Số 215 Hồng Bàng, P. 11, Q. 5, TP.HCM) 
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