
 
 

 

 Kính gửi:  

- Các sở y tế: Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa; 

- Các bệnh viện: Việt Đức, Nhi Trung ương, Trung ương 

Huế; Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Hữu nghị Đa khoa Nghệ 

An, Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, Đa khoa tỉnh Quảng Trị, Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa. 

         

Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị khoa 

học điều dưỡng lần thứ V chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Điều 

dưỡng Hà Tĩnh (04/6/1992- 04/6/2022). Nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến vào ngày 03/6/2022 tại thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Chủ đề Hội nghị: “Chăm sóc người bệnh đảm bảo chất lượng, an toàn và sự 

hài lòng”.  

3. Các vấn đề/lĩnh vực báo cáo:  

- Tất cả các đề tài nghiên cứu; các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật về lĩnh vực 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, bao gồm: Thực hành chăm sóc người bệnh, quản 

lý, đào tạo điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, xét nghiệm, công 

tác xã hội và ứng dụng công nghệ trong hoạt động chăm sóc người bệnh. 

- Các Poster đạt giải tại Cuộc thi Poster về cải tiến chất lượng công tác điều 

dưỡng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II. 

4. Thời hạn gửi báo cáo (Bản toàn văn và PowerPoint) đến hết ngày 

25/5/2022 

5. Quy định về bài báo cáo: Gửi kèm theo 

Sở Y tế Hà Tĩnh và Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh trân trọng kính mời các đơn vị 

tham gia báo cáo tại hội nghị. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: ThS. Nguyễn Việt Thắng, Phòng Nghiệp vụ 

Y - Sở Y tế; Điện thoại: 0912 487 670./. 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Sở Khoa học và Công nghệ (để biết); 

- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (để biết); 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.                               
   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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(Kèm theo Công văn số: 1457/SYT-NVY ngày  06/5/2022 của Sở Y tế) 

  

I. Báo cáo đề tài khoa học  

1. Tên đề tài: Chữ in hoa 

- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, sử 

dụng font Time New Roman (hệ Unicode), cách dòng đơn, lề trên 2cm, lề dưới 

2cm, lề trái 2,5 cm, lề phải 1,6cm.  

- Tên đề tài: Chữ in hoa 

- Tên tác giả: Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, nơi công tác, số điện 

thoại, Email của tác giả hoặc đại diện các tác giả để Ban biên tập tiện liên lạc 

2. Bản tóm tắt bằng tiếng Việt: Không quá 200 từ 

 Nội dung giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu bao gồm: Mục đích/mục 

tiêu nghiên cứu, đối tượng, phương pháp, kết quả chính và kết luận.  

3. Toàn văn đề tài: Dài không quá 10 trang 

- Giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu, mục đích nghiên cứu 

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 

- Kết quả nghiên cứu: Các bảng, hình vẽ bảo đảm rõ ràng, có đánh số thứ tự, 

có chú thích. 

- Bàn luận. 

- Kết luận; khuyến nghị (nếu có). 

- Tài liệu tham khảo: Đánh số thứ tự tài liệu Tiếng Việt (vần ABC theo tên 

tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng nước ngoài (vần ABC theo họ tác giả). Tài liệu 

tham khảo là bài báo ghi như sau: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài, tên tạp chí, 

số tạp chí, số trang. Tài liệu tham khảo là sách ghi như sau: Tên tác giả, tên nhà 

xuất bản, năm xuất bản, tên sách, số trang (tối thiểu 5 tài liệu tham khảo). 

II. Bài báo cáo chuyên đề: Là các báo cáo kết quả thực tế, mô hình, kinh 

nghiệm, sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, bao 

gồm: Thực hành chăm sóc, quản lý, đào tạo điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, 

an toàn người bệnh, công tác xã hội và ứng dụng công nghệ trong hoạt động chăm 

sóc người bệnh. 

Hình thức trình bày giống bài báo cáo khoa học gồm tóm tắt, bài toàn văn, 

nội dung không quá 8 trang kể cả tài liệu tham khảo. 

III. Một số lưu ý: Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập và công luận 

về quyền tác giả và các nội dung nghiên cứu, báo cáo./. 
 

 

 

 

                                           
1 Tác giả gửi bản báo cáo file điện tử theo địa chỉ Email: vietthangdd68@gmail.com 

mailto:vietthangdd68@gmail.com
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