
                                            

 
 

 

 
THƯ MỜI GỬI BÁO CÁO KHOA HỌC TÓM TẮT 

 

Hội nghị Quốc gia Thường niên về Giáo dục Y khoa lần thứ 3 

Đạt chuẩn năng lực trong giáo dục y khoa 

Ngày 15-16 tháng 11 năm 2019 | Hải Phòng, Việt Nam  

 

Hội Nghị được tổ chức bởi Trường Đại học Y dược Hải Phòng (HPMU), Tổ chức Hợp tác 

Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN) và Văn phòng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt 

Nam, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Liên minh 

Cải thiện sự tiếp cận, chất lượng đào tạo y khoa và quản lý các bệnh mới nổi (IMPACT 

MED), và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam. 

 

HẠN NỘP BÁO CÁO TÓM TẮT 

Thứ 6, ngày 6 tháng 9 năm 2019 – 12:00 giờ đêm (theo múi giờ Đông Dương/ICT) 

Ngày thông báo kết quả: ngày 27 tháng 9 năm 2019. 

 

Hội nghị Quốc gia thường niên về Giáo dục Y khoa lần thứ 3 tại Việt Nam được tổ chức 

với mục đích tạo nên một diễn đàn để chia sẻ các sáng kiến và những tiến bộ trong giáo dục y 

khoa / chuyên ngành sức khoẻ tại Việt Nam và trong khu vực với trọng tâm về đào tạo y học 

lâm sàng dành cho bậc đại học và sau đại học. Mục tiêu của Hội nghị nhằm tăng cường thảo 

luận giữa các nhà lãnh đạo trong giáo dục y tế, thúc đẩy các sáng kiến, và thúc đẩy cộng đồng 

những nhà giáo dục y khoa có sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc thực hiện các nghiên cứu và 

cải thiện chất lượng giáo dục y khoa. 

 

Chủ đề chính của Hội nghị năm này là “Đạt chuẩn năng lực trong giáo dục y khoa” dành 

cho giáo dục y khoa / chuyên ngành sức khoẻ cả bậc đại học và sau đại học. Trong đó, sẽ có 

4 chủ đề nhỏ với các phiên tương ứng được diễn ra tại Hội nghị. 

  

Hội nghị năm nay kêu gọi các báo cáo tóm tắt với nội dung tập trung vào bốn chủ đề sau 

đây: 

1. Sử dụng lượng giá và đánh giá để hướng tới xây dựng năng lực 

Mục đích của chủ đề này là chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các phương pháp lượng 

giá và đánh giá trong giáo dục y khoa theo hướng đảm bảo tiến tới đạt các chuẩn năng lực. Các 

nội dung trong phiên này bao gồm: 

 Các chiến lược, công cụ và cách tiếp cận lượng giá và đánh giá đã được sử dụng trong 

các năm tiền lâm sàng và lâm sàng. 

 Các sáng kiến trong lượng giá và đánh giá. 

 Xây dựng các cách tiếp cận mới trong việc lượng giá và đánh giá, bao gồm cả việc áp 

dụng các hoạt động chuyên môn độc lập (EPAs). 

 



                                            

 
 
2. Chuyển đổi từ quá trình giáo dục truyền thụ kiến thức sang giáo dục y khoa dựa trên 

chuẩn năng lực trong các năm tiền lâm sàng 

Mục đích của chủ đề này là thảo luận về các chiến lược và cách tiếp cận về phương pháp sư 

phạm trong việc triển khai giáo dục y khoa dựa trên chuẩn năng lực đối với các năm tiền lâm 

sàng. Các phương pháp sư phạm ở đây có thể bao gồm dạy học dựa trên tình huống, sử dụng 

các kỹ năng hoăc tình huống mô phỏng, vv … Các nội dung trong phiên này bao gồm: 

 Các cách tiếp cận về phương pháp sư phạm áp dụng cho các môn khoa học cơ bản và 

y học cơ sở nhằm hướng tới việc đạt được các chuẩn năng lực y khoa/ chuyên ngành 

sức khoẻ. 

 Sử dụng các tình huống mô phỏng và kỹ năng để tối đa việc đạt được các chuẩn năng 

lực. 

 Đổi mới chương trình đào tạo các môn khoa học cơ bản và y học cơ sở để tăng tính 

tương thích với giáo dục chuyên ngành sức khoẻ. 

 

3. Xây dựng các chuẩn năng lực cho sinh viên y khoa tham gia vào các hoạt động chăm 

sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng và chăm sóc sức khỏe ban đầu  

Mục đích của chủ đề này là thảo luận về các cách tiếp cận và phương pháp giúp cho sinh viên 

y khoa tham gia các hoạt động tại cộng đồng. Các nội dung trong phiên này bao gồm: 

 Các cách tiếp cận để tăng cường lồng ghép kinh nghiệm lâm sàng và bối cảnh chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng trong giáo dục y khoa/ chuyên ngành sức khoẻ cho bậc đại học. 

 Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu, mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân, và xây 

dựng tính chuyên nghiệp và tính nhân bản trong y khoa. 

 Tạo sự trải nghiệm lâu dài cho sinh viên nhằm gắn kết hợp với cộng đồng và bệnh nhân. 

 

4. Giảng dạy lâm sàng nhằm đạt được các chuẩn năng lực 

Mục đích của chủ đề này là chia sẻ các chiến lược giảng dạy lâm sàng để tăng cường khả năng 

trải nghiệm và cho phép sinh viên tận đụng tối đa các hoạt động thực hành tại các cơ sở lâm 

sàng. Các nội dung trong phiên này bao gồm: 

 Thiết kế khung và chiến lược giảng dạy lâm sàng tập trung vào cột mốc kỹ năng và đạt 

được các kỹ năng đó. 

 Theo dõi sự phát triển của sinh viên về kiến thức và kỹ năng lâm sàng để đảm bảo đạt 

được chuẩn năng lực. 

 Các cách tiếp cận về phương pháp sư phạm để giảng dạy kiến thức lâm sàng nhằm đạt 

được chuẩn năng lực. 

 

KỶ YẾU HỘI NGHỊ 

Kỷ yếu Hội nghị sẽ được đăng tải trong Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y dược Hải 

Phòng. Sẽ có một số của Tạp chí về chủ đề “Các sáng kiến trong Giáo dục Y khoa” dành riêng 

cho các báo cáo tốt nhất được lựa chọn từ Hội nghị. 
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HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ GỬI BÁO CÁO KHOA HỌC TÓM TẮT 

 

Tất cả các báo cáo tóm tắt gửi về Hội nghị sẽ được xem xét bởi Hội đồng chuyên gia. Độ dài 

của mỗi báo cáo không quá 300 từ, viết bằng tiếng Anh, theo cấu trúc như sau: 

1. Tiêu đề 

2. Các tác giả và đơn vị công tác 

3. Thông tin liên hệ của tác giả trình bày (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email) 

4. Nội dung chính của báo cáo: 

 Đặt vấn đề 

 Phương pháp 

 Kết quả 

 Các tác động tiềm tàng hoặc bài học kinh nghiệm 

 Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu) 

 Tiểu sử về tác giả trình bày (không quá 2 người): (tối đa 1.500 ký tự cho mỗi người) 

 

Thể thức trình bày báo cáo tóm tắt: 

 Font chữ Times New Roman 12pt, dãn dòng đơn. 

 Không bao gồm bảng, biểu đồ, hình. 

 Tất cả các nội dung yêu cầu cần được trình bày trong một file Microsoft Word và gửi 

về Ban tổ chức qua địa chỉ sau: http://vmeconf.com/submenu/abstract/ 

 

Tác giả gửi báo cáo tóm tắt cần cho biết mình muốn trình bày miệng hay poster. 

Cách thức trình bày sẽ do Hội đồng khoa học của Hội nghị quyết định. 

 

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN: 

website http://www.vmeconf.com 

Facebook https://www.facebook.com/events/636750780141539/ 

Email: nguyenphuong@haivn.org 
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