
MỤC TIÊU
Cuộc thi này là một trong nhiều hoạt động của Hội nghị Đổi mới Đào tạo Y khoa lần 1 do Bộ Y tế, Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam 
(HAIVN) phối hợp tổ chức, thuộc khuôn khổ dự án Liên minh IMPACT MED. Hội nghị sẽ được tổ chức trong hai ngày 
2-3 tháng 12 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Sinh viên y khoa là đội ngũ chăm sóc sức khoẻ tương lai của Việt Nam. Cuộc thi viết luận thường niên lần thứ nhất 
này được tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho sinh viên y khoa chia sẻ các giá trị, ưu tiên và quan điểm của mình về người 
đảm nhận sứ mệnh chăm sóc y tế cho nhân dân có thể tạo nên sự khác biệt cho thế giới. 

Ba người thắng cuộc sẽ trình bày bài tiểu luận của mình tại Hội nghị Đổi mới Đào tạo Y Khoa lần 1 
sẽ được tổ chức trong hai ngày 2-3 tháng 12 năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh (chi phí đi lại và ăn 
ở sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ)

Các bài tiểu luận được giải sẽ được xuất bản trên tạp chí MedPharmRes của Trường Đại học Y dược 
thành phố Hồ Chí Minh và cũng sẽ được chia sẻ tới các thành viên tham dự Hội nghị Đổi mới Đào 
tạo Y Khoa lần 1.

PHẦN THƯỞNG
Giải nhất:    Giải nhì:    Giải ba:
Chứng nhận và  Chứng nhận và  Chứng nhận và
9.000.000 VND (~ $400) 4.500.000 VND (~ $200) 2.250.000 VND (~ $100)

CUỘC THI VIẾT TIỂU LUẬN  
HÌNH TƯỢNG NGƯỜI BÁC SỸ VIỆT NAM
TRONG THẾ KỶ 21

• Đăng ký tham gia
Sinh viên được khuyến khích gửi một bài tiểu luận chưa 
từng được xuất bản, dài 800 – 1000 từ bằng tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh, thể hiện quan điểm của bạn về “Hình 
tượng Người Bác sỹ Việt Nam trong thế kỷ 21”.
Bài luận chỉ hợp lệ khi do một người viết. Bản quyền 
của bài tiểu luận dự thi sẽ thuộc về Ban tổ chức.
Bài luận phải được nộp dưới định dạng file .doc hoặc 
.pdf đính kèm email tới essaycontest@haivn.org và 
phải bao gồm những thông tin sau:
 » Tên sinh viên:
 » Giới tính:
 » Tuổi:
 » Dân tộc:
 » Tên trường đại học đang theo học và hiện đang 

học năm:
 » Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email

• Đối tượng tham gia
Cuộc thi này dành cho tất cả các sinh viên y khoa tại 
Việt Nam - những người mong muốn chung tay góp 
sức xây dựng môi trường chăm sóc sức khoẻ năng 
động tại Việt Nam.

• Quá trình đánh giá
Ban giám khảo sẽ làm việc độc lập, đánh giá dựa trên 
tính xác thực, độc đáo, ý tưởng sáng tạo và sự phù hợp 
với chủ đề. Người được giải sẽ được mời tham dự Hội 
nghị Đổi mới Đào tạo Y khoa lần thứ 1 trong hai ngày 
2-3 tháng 12 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh.

• Hạn đăng ký tham gia: 31 tháng 10 năm 2017

Mọi thắc mắc, xin mời liên hệ chị Nguyễn Thu Phương, 
email: nguyenphuong@haivn.org

CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN NĂM NAY LÀ:  
“Hình tượng Người Bác sỹ Việt Nam trong thế kỷ 21”



CONTEST GOAL AND OBJECTIVE
The essay contest is one activity of the Innovations in Medical Education Conference supported by Ministry of 
Health, United States Agency for International Development, Ho Chi Minh city University of Medicine and Pharmacy 
and The Partnership for Health Advancement in Vietnam (HAIVN) under the IMPACT MED Alliance project. The 
conference will be on December 2 -3, 2017, in Ho Chi Minh city.

Medical students are the future of health care in Vietnam. This first annual essay contest is organized to create a 
platform for medical students to reflect on their values and priorities and write about how every medical professional 
can make a difference in the world.

Top 3 winners will have chance to present their essays at the Innovations in Medical Education 
Conference in December 2-3, 2017 in Ho Chi Minh city (travel and accommodation sponsored).

Winning essays will be published in local Vietnamese newspapers, MedPharmRes – a journal of Ho 
Chi Minh city University of Medicine and Pharmacy, and disseminated to the participants at the 
Innovations in Medical Education Conference.

AWARD
The following awards will be:

1st Prize: Certificate,  2nd Prize: Certificate,  3rd Prize: Certificate,
9.000.000 VND (~ $400) 4.500.000 VND ( ~ $200) 2.250.000 VND (~ $100)

ESSAY CONTEST  
The 21st Century Vietnamese Physician

• How to apply
Student are encouraged to send an original 
unpublished essay of 800 – 1000 words in Vietnamese 
or English, express your opinion on “Who is the 21st 
century Vietnamese Physician?”
Essays can only be written by one person and the 
copyright of the essays entered will be assigned to the 
organizer.
Essays should be submitted electronically as a *.doc or 
*.pdf email attachment to essaycontest@haivn.org 
and should include following information:
 » Student’s Name
 » Gender
 » Age
 » Ethnicity
 » Name of medical university where enrolled,  

year in school
 » Mailing address, phone number, email address

• Who is eligible
The contest is open to all medical students in Vietnam, 
who desire to contribute to a dynamic health care 
environment in Vietnam.

• Selection process
Judges will be blinded to the participant and affiliated 
medical school. Judging will be based on originality, 
uniqueness, flow of thought, and appropriateness 
to the theme. The winner must be able to attend 
the Innovations in Medical Education Conference on 
December 2-3, 2017.

• Deadline for submission: 31 October 2017

For additional inquiries, please contact Ms. Nguyen 
Thu Phuong email: nguyenphuong@haivn.org

THIS YEAR’S THEME IS “Who is the 21st century Vietnamese Physician?”


