
HỘI Y HỌC TPHCM 
HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

TPHCM, ngày 20/10/2013 
 
Kính thưa quý hội viên, quý đồng nghiệp,  

 
Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị nghiên 

cứu khoa học về Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn trong toàn khu vực phía Nam trong 1 
ngày. Ngày dự kiến là 18/1/2014. Mục tiêu của hội nghị là nhằm trao đổi các 
thông tin, các nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh truyền nhiễm, 
vi sinh và kháng kháng sinh. 

 

Kính mời quý hội viên đăng ký tham gia và báo cáo trong hội nghị nghiên 
cứu khoa học này. Các bài báo viết đủ tiêu chuẩn sẽ được đăng trên Tạp chí Y học 
Thực hành, Bộ Y tế. Hội viên được miễn phí Hội nghị, được nhận tài liệu, quà 
tặng miễn phí nhưng cần tự túc kinh phí ăn, ở. 

 

Xin điền phiếu đăng ký (xem phiếu đính kèm)và gửi bản tóm tắt nghiên 
cứu khoa học về cho ban tổ chức qua email về Văn phòng Hội KSNK TP.HCM: 

hics.board@gmail.comhoặc đăng ký trực tuyến qua website của Hội KSNK: 
www.hics.org.vn. Hạn chót nhận phiếu đăng ký và bản tóm tắt nghiên cứu khoa 
học là ngày 20/11/2013. Hạn chót nhận bài báo để đăng tạp chí là ngày 30/11/2013 

 
Cần biết thêm thông tin về hội nghị, vui lòng liên hệ: BS CKII Nguyễn Thị 

Thanh Hà, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố 
Hồ Chí Minh, điện thoại 0913629608. Cần hỗ trợ về đăng ký và nộp bài trực 
tuyến, vui lòng liên hệ: CN Hà Quang Quý, Quản lý mạng Hội Kiểm soát nhiễm 
khuẩn thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0988576393 

 
Rất mong sự tham gia của Quý hội viên và đồng nghiệp. 
 
Trân trọng kính chào. 
 
TM Ban Chấp Hành 
Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM 

Chủ tịch  

 
PGS TS Lê Thị Anh Thư 



Phiếu đăng ký 
 

Tôi tên:……………………………………………………………………… 
Mã số hội viên: ……………………………………………………………… 
Chức danh: ………………………………………………………………… 
Chức vụ: …………………………………………………………………… 
Công tác tại:………………………………………………………………... 
Địa chỉ:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
Điện thoại liên lạc:………………………………………………………… 
Email: ……………………………………………………………………… 
 
 
 Tôi xin đăng ký tham dự Hội nghị NCKH về KSNK 
 Tôi xin đăng ký báo cáo tại Hội nghị NCKH về KSNK 
 Tôi xin đăng ký đăng bài tại tạp chí Y Học Thực hành, chuyên đề KSNK 
 Đính kèm Bảng tóm tắt nghiên cứu: (Tiếng Việt và Tiếng Anh)  
 
 
 
 



Yêu cầu bảng tóm tắt nghiên cứu:  
 
Font chữ Time New Romans 
cỡ chữ 13, cách dòng 1,5 
 
Số từ: Dưới 450 từ  
 
Bao gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh 
 
Nội dung phải gồm các phần sau đây: 
 
Tiêu đề 
Tên tác giả 
Đặt vấn đề 
Phương pháp nghiên cứu 
Kết quả 
Bàn luận 
Kết luận 
 



THÊ LỆ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ Y HỌC THỰC HÀNH 
  
Các bài gửi đăng trên Tạp chí Y học thực hành cần được viết như sau: 
  

1. Với các công trình nghiên cứu khoa học: 

  

+ Cấu trúc gồm các phần: 1. Đặt vấn đề; 2. Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu; 3. Kết quả và bàn luận (không nên có quá 4 bảng); 4. Kết luận 

(cần nêu cụ thể - kể cả một số số liệu quan trọng - các kết quả đã đạt được); 

5. Phần tóm tắt bằng tiếng Anh, Pháp (không nên quá 200 từ, nội dung phải 

nêu rõ nội dung bài báo, kèm từ khóa); 6. Tài liệu tham khảo (không nên quá 

10 tài liệu tham khảo). 

+ Bài viết cần trình bày ngắn gọn, súc tích, gồm 2 bản, được in trên 

giấy khổ A4, kiểu chữ Vntime, bảng mã TCVN3 hoặc kiểu chữ Times New 

Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5; không quá 5 trang, kèm theo 

đĩa mềm (hoặc gửi qua E-mail). 

+ Thuật ngữ chuyên ngành áp dụng theo danh pháp quốc tế và qui 

định. 

+ Cần nêu rõ các điều kiện nghiên cứu: thời gian, địa điểm, phương 

pháp tiến hành. 

  

2. Các bài trao đổi - quản  lý, hoặc các bài viết tổng hợp, chuyên sâu: 

  

+ Có nội dung tập trung theo chủ đề, hoặc chuyên sâu. 

+ Có tài liệu tham khảo có độ tin cậy. 

  

 


