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Ba người thắng cuộc sẽ trình bày bài luận của mình tại
 Hội nghị Đổi mới  Đào tạo Y Khoa vào ngày 1-2 tháng 12 năm 2018 

tổ chức tại thành phố Huế (chi phí đi lại và ở sẽ được hỗ trợ)

MỤC TIÊU
Cuộc thi là một hoạt động của Hội nghị quốc gia lần thứ 2 về Đổi Mới Đào Tạo Y Khoa – Giảng 
Dạy Lâm Sàng Trong Đổi Mới Đào Tạo Đội Ngũ Chuyên Gia Y Tế” do Bộ Y tế, Cơ quan phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trường Đại học Y Dược Huế 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 
ngày 1-2 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Cuộc thi được tổ chức thường niên và đây là lần thứ 2 nhằm tạo diễn đàn cho sinh viên Y khoa trình 
bày quan điểm và nhận định của mình về giá trị, các vấn đề ưu tiên, và các đức tính mà một bác sỹ 
tốt cần có.
 
Chủ đề năm nay:
“Thế nào là một người bác sỹ tốt?
Bạn hãy kể một câu chuyện để minh họa một người bác sỹ tốt mà bạn ngưỡng mộ” 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Cuộc thi dành cho tất cả các sinh viên y khoa tại Việt Nam.

ĐĂNG KÝ THAM GIA
Khuyến khích sinh viên gửi một bài tiểu luận chưa xuất bản dài khoảng 800 – 1000 từ viết bằng tiếng 
Việt hoặc tiếng Anh. Bài luận chỉ được viết bởi một người và bản quyền của bài tiểu luận sẽ thuộc về 
ban tổ chức.
 Bài luận phải được nộp tại đường link http://vmeconference.org/essay-contest.html  
 Hạn nộp bài dự thi: 4 tháng 11 năm 2018

QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Ban giám khảo sẽ làm việc độc lập và sẽ đánh giá dựa trên tính độc đáo, tính duy nhất, ý tưởng và sự 
phù hợp với chủ đề. Người chiến thắng sẽ tham dự Hội nghị Đổi mới Đào tạo Y khoa vào ngày 1-2 
tháng 12 năm 2018.
Mọi thắc mắc, mời liên hệ chị Nguyễn Thu Phương - Email: nguyenphuong@haivn.org

PHẦN THƯỞNG


