
 ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Thành phố Huế, ngày   tháng 10 năm2018 

THƯ NGỎ 

Kính gửi:….……………………………………………………………….  

 

Trường Đại học Y Dược Huế rất hân hạnh cùng phối hợp với Bộ Y tế, Cơ 

quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt 

Nam (HAIVN) tổ chức “Hội nghị Đổi mới Đào tạo Y khoa lần thứ 2” tại thành 

phố Huế trong 02 ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2018. 

Để chào mừng hội nghị này, cuộc thi viết tiểu luận thường niên lần thứ hai 

với chủ đề “Thế nào là một bác sỹ tốt? Bạn hãy kể một câu chuyện để minh 

họa một người bác sỹ mà bạn ngưỡng mộ” được tổ chức nhằm tạo ra một diễn 

đàn cho sinh viên y khoa chia sẻ các giá trị, ưu tiên và quan điểm của mình về các 

đức tính mà một bác sỹ tốt cần có.  

Ban tổ chức khuyến khích sinh viên gửi một bài tiểu luận chưa từng được 

xuất bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh dài khoảng 800 – 1.000 từ thể hiện quan 

điểm của mình về hình tượng một người bác sỹ tốt. Bài tiểu luận gửi về cho ban tổ 

chức theo dạng file .doc hoặc .pdf qua đường link: 

http://vmeconference.org/essay-contest.html.  Bài dự thi phải ghi rõ những thông 

tin sau: 

                Họ và 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: 

http://vmeconference.org/essay-contest.htm


Mọi thắc mắc xin liên hệ: chị Nguyễn Thu Phương – Email: 

nguyenphuong@haivn.org.  

Hạn cuối gửi bài dự thi: 04 tháng 11 năm 2018 

Cơ cấu giải thưởng:  

Giải nhất: Chứng nhận và 8.000.000 VND  

Giải nhì: Chứng nhận và 4.000.000 VND 

Giải ba: Chứng nhận và 2.000.000 VND  

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. Ba người được 

giải sẽ được mời tham dự Hội nghị Đổi mới Đào tạo Y khoa lần thứ 1 trong hai 

ngày 1-2 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Huế. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, 

ăn ở trong thời gian tham gia Hội nghị.  

 Trân trọng./.  

 

 HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. NGUYỄN VŨ QUỐC HUY 

 (đã ký) 
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