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THÔNG BÁO SỐ 3 
(V/v: Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh toàn quốc thường niên lần thứ 19 tại Kiên Giang) 

 
Kiên Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2018 

 
 Kính gửi: Quý Thầy, Cô và các Đồng nghiệp 
 

Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh thường niên toàn quốc lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại 
Tỉnh Kiên Giang, là dịp để các đồng nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm 
cũng như giao lưu với các đồng nghiệp trên thế giới. Năm nay, Ban Chấp hành Hội Phẫu thuật 
Thần kinh Việt Nam chọn Bệnh Viện Đa khoa Kiên Giang là đơn vị đăng cai tổ chức. Hội nghị 
sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 30/11/2018 đến ngày 01/12/2018. 

 
I. CHƯƠNG TRÌNH 

 
1. Thứ Sáu, ngày 30/11/2018: Tập huấn tiền Hội nghị 

- Đăng kí tham gia đóng lệ phí 
- Tập huấn Mổ thị phạm: tại Hội trường Phòng mổ, Bệnh viện Đa khoa Kiên 

Giang (truyền trực tiếp từ Phòng mổ Thần kinh) 
- Chủ đề: Ứng dụng Công nghệ 3D trong Phẫu thuật Cột sống 
- Địa chỉ: 46 Lê Lợi, Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
Buổi tối: Tiệc Chào mừng - Gala Dinner 
- Thời gian: 18h00 – 21h00 ngày 30/11/2018 
- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Rạch Giá 
- Địa chỉ: 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
2. Thứ Bảy, ngày 01/12/2018: Hội nghị chính thức 

- Báo cáo Khoa học chuyên đề 
- Triển lãm Trang thiết bị y tế lĩnh vực Phẫu thuật thần kinh 
- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Rạch Giá 
- Địa chỉ: 844 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
II. PHÍ THAM DỰ 

- Phí tham dự Hội nghị: 500.000 VNĐ/người (bao gồm tài liệu, ăn trưa, tiệc 
chiêu đãi, Tea-break. Khách mời và báo cáo viên miễn phí). 

- Lệ phí sẽ được đóng trực tiếp tại Hội nghị hoặc chuyển khoản theo tài khoản: 
HỘI PHẪU THUẬT THẦN KINH VIỆT NAM 
Số tài khoản: 051.100.0466.988, Ngân hàng Vietcombank - CN Sài Thành 
Liên hệ: Nguyễn Minh Thu – ĐT: 0909 87 87 89 
Hạn chót đăng ký tham gia hội nghị: 30/10/2018 (đăng ký theo mẫu) 

 
III. BÁO CÁO KHOA HỌC 

 
Ban tổ chức hội nghị xin thông báo đến quý đồng nghiệp đăng ký tham gia và viết bài 

báo cáo tham dự hội nghị theo các chủ đề sau:   
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1. Bệnh lý: Sọ não, Cột sống, Chức năng và đau 
2. Chấn thương: Cột sống, Sọ não và Phục hồi Chức năng 
3. Phẫu thuật thần kinh nhi 
 
Các báo cáo toàn văn sẽ được đăng trong Tạp chí Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, thể lệ bài 
viết theo đúng qui định của Tạp chí (tham khảo văn bản đính kèm). 
 

 Hạn cuối nộp bản tóm tắt: ngày 15 tháng 9 năm 2018 
 Hạn cuối nộp bài toàn văn: ngày 01 tháng 10 năm 2018 
 Địa chỉ nhận bài: xin gởi bằng đĩa CD hoặc Email về Ban Thư ký Hội nghị: 

 
BSCKI. Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh 
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang 
46 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
Email: drnguyenthanhhienkg@gmail.com  ĐT: 091 839 7968 
 

Hình thức báo cáo: dùng PowerPoint qua máy chiếu vi tính (LCD projector), khuyến khích 
báo cáo song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để cùng trình chiếu trên hai màn hình. Báo cáo 
nộp cho Ban Thư ký trước Hội nghị. 
 

IV. LIÊN HỆ 
 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
BSCKI. Nguyễn Thanh Hiền 
Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang 
ĐT: 091 839 7968 

 
Ban tổ chức rất mong sự tham gia của quý đồng nghiệp. 

 
Trân trọng kính chào! 
 

 
ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ VNC 19 

CHỦ TỊCH HỘI PTTK VIỆT NAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGS.TS. Võ Tấn Sơn 

CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ VNC 19 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH KIÊN GIANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSCKII. Phạm Minh Huệ 
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THỂ LỆ ĐĂNG BÀI 

Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 

 Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thông tin y học và sức khỏe cộng đồng 
cho các đối tượng trong ngành Y, gồm các thể loại: tổng quan, nghiên cứu y học, thông tin y 
học, diễn đàn, ý kiến bạn đọc. 

Tổng quan: Phục vụ mục tiêu đào tạo Y khoa liên tục nhằm hệ thống hóa những kiến 
thức kinh điển và hiện đại về một vấn đề y học.  

Nghiên cứu y học: Các tác giả giới thiệu các công trình nghiên cứu y học có giá trị và 
đã được báo cáo tại các hội nghị khoa học trong hoặc ngoài nước, hoặc được sự chấp thuận 
của Hội đồng khoa học trường Đại học Y Dược và của Ban Biên tập tạp chí. 

Thông tin y học: Đăng tải những thành tựu mới nhất trong các lĩnh vực y học (lược 
dịch những công trình nghiên cứu của nước ngoài và trong nước). Bài không quá 1000 từ. 
Bài thông tin phải có tên bài, tên tác giả, tên tạp chí tập, số, số trang, năm xuất bản của bài 
gốc. 

Diễn đàn: Nơi trao đổi các quan điểm liên quan đến những vấn đề y học, y tế, y đức 
học, sư phạm y học v.v. Bài không quá 2000 từ. 

Ý kiến bạn đọc: Người đọc có thể phát biểu ý kiến của mình trong mục này về một bài 
đã đăng trong tạp chí. Bài không vượt quá 1000 từ. 

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIẾT 

Người viết bài phải đảm bảo bài gởi đăng Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh chưa hề được 
đăng trong những tạp chí khác. Tòa soạn không gửi trả bản thảo của những bài không đăng. 

CÁCH TRÌNH BÀY BẢN THẢO  

Bản thảo đánh máy trên giấy khổ A4, dùng bộ font unicode, cỡ chữ 12, để chừa lề trái 
3 cm, bài nghiên cứu y học dài không quá 8 trang.  

* Tựa: Tựa của đề tài phải thể hiện được rõ ràng và ngắn gọn đặc điểm chính của đề tài 
gởi đăng. Tựa bài cần được ra tiếng Anh (áp dụng cho tất cả thể loại). 

* Tên tác giả: Ngay bên dưới tựa bài là họ và tên của tất cả các tác giả bài báo, (không 
ghi chung chung “và cộng sự”) và tên cơ quan công tác của từng tác giả. Tác giả chính của 
bài báo cần ghi rõ chức danh, số điện thoại và email để tiện việc liên lạc. 

* Tóm tắt (áp dụng cho thể bài nghiên cứu y học). 

Phần tóm tắt là phần rút gọn của bài báo, gồm các mục đặt vấn đề, mục tiêu, đối tượng 
và phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận, từ khóa. Tất cả những gì được nêu trong tóm 
tắt đều phải hiện diện trong thân bài chính. Phần tóm tắt được trình bày trước bài viết chính 
và bằng hai thứ tiếng Việt và Anh và không vượt quá 250 từ. 

* Đặt vấn đề: Phần đặt vấn đề trình bày một cách ngắn gọn hiện trạng của những kiến 
thức có liên quan đến tồn tại hiện còn của vấn đề được giới thiệu trong bài gởi đăng và những 
cách xem xét về tồn tại đó. Cuối phần này là các mục tiêu nghiên cứu của bài báo. 

* Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp lâm sàng cần có số bệnh 
án đi kèm. Các xét nghiệm cận lâm sàng cần được nêu rõ trong bài; nếu một xét nghiệm quan 
trọng không được thực hiện thì cần ghi rõ. Phương pháp nghiên cứu cần được mô tả: tiêu 
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chuẩn chọn đối tượng, tiêu chuẩn chọn nhóm chứng, phương pháp chọn ngẫu nhiên, tiêu 
chuẩn đánh giá, phương pháp toán thống kê được áp dụng v.v...  

* Kết quả: Chỉ trình bày các kết quả rút ra trực tiếp từ công trình nghiên cứu theo các 
mục tiêu đã trình bày trong phần đặt vấn đề. Chỉ những kết quả này mới là đối tượng để phân 
tích và bàn luận trong bài đăng. 

* Bàn luận: Trong phần này tác giả nêu lên những nhận xét của mình qua so sánh kết 
quả nghiên cứu đăng trong bài với những kết quả của y văn. Các định hướng mới nảy sinh 
cũng được trình bày. 

* Bảng, Hình ảnh và biểu đồ: Các bảng, hình ảnh và biểu đồ phải có tên và được đánh 
số bắt đầu từ 1 trở đi, phải liên quan tới nội dung của bài viết. Hình ảnh nên rõ nét, đốivới 
hình ảnh vi thể, cần ghi rõ độ phóng đại và phương pháp nhuộm. Cần che mắt bệnh nhân nếu 
đăng ảnh họ lên báo. 

* Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự ABC của họ tác 
giả, không cần tách rời các thứ tiếng, có ghi số thứ tự và cần được nêu lên trong thân bài ở 
các mục đặt vấn đề và bàn luận, trích dẫn tài liệu tham khảo theo chương trình “Cross 
reference”.  

+ Tài liệu tham khảo lấy từ tạp chí được trình bày như sau: họ, tên tác giả (năm). Tựa 
bài. Tên tạp chí, tập số mấy: số trang đầu - cuối. Thí dụ: VOLPÉ R. (1987). Immunoregulation 
in autoimmune thyroid disease. The New England Journal of Medicine, 316: 44-46. 

+ Tài liệu tham khảo lấy từ sách được trình bày như sau: Họ tên tác giả (năm). Tựa bài. 
In: Họ tên người chủ biên. Tên của quyển sách, bộ sách số mấy nếu có, ấn bản lần thứ mấy, 
trang đầu - cuối. Nhà xuất bản, thành phố nơi xuất bản. Thí dụ: GOLDSTEIN JL, BROWN 
MS (1994). Genetic aspects of disease. In: Isselbacher KJ, Braunwald E (eds). Harrison’s 
Principle of Internal Medicine, Vol. 1, 13th edition, pp 339-349. McGraw- Hill, Inc., 
International edition, New York. 

Tên tác giả nước ngoài viết nguyên họ, tên viết tắt. Thí dụ: VOLPÉ R.  

Tên tác giả Việt Nam viết nguyên họ tên theo thứ tự: Họ, tên đệm, tên. 

* Cảm ơn: Phần cảm ơn (nếu có) được trình bày ngắn gọn ở phần cuối của bài, trước 
phần tài liệu tham khảo. Họ tên những người hoặc những cơ quan tổ chức đã hỗ trợ cho việc 
thực hiện đề tài nghiên cứu được đăng được nêu lên ở đây. 

BÀI ĐƯỢC ĐĂNG  

Các được đăng phải không có lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy. Bài được đăng là những 
bài hội đủ những tiêu chuẩn và yêu cầu đã hướng dẫn ở những phần trước và được sự chấp 
thuận của tổng biên tập. Để thực hiện mục đích này, ban biên tập có thể yêu cầu tác giả của 
bài gởi đăng giải đáp và điều chỉnh tất cả những gì mà ban biên tập còn thắc mắc về bài có 
liên quan. 

LỆ PHÍ ĐĂNG BÀI  

Năm trăm ngàn đồng (500.000 VNĐ) cho mỗi bài nghiên cứu y học. 

Các thể loại khác (tổng quan, thông tin y học, diễn đàn…): miễn phí. 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT THẦN KINH VIỆT NAM LẦN THỨ 19 
Tổ chức ngày 30 tháng 11 và ngày 01 tháng 12 năm 2018 

tại Tỉnh Kiên Giang 
 

 

Họ và tên:  ...................................................................... Học vị:.............................  

Chức danh:...............................................................................................................  

Nơi làm việc: ...........................................................................................................  

Địa chỉ: ....................................................................................................................  

Số ĐT bàn: ............. … ĐT di động:............................. Email:..................................  

Đăng ký:                     Tham dự              Có báo cáo  

 

Tên báo cáo: ............................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 

 Ngày …… tháng ……  năm 2018 

 

 

 

Người đăng ký 

 

 

 

 

 

Hạn chót đăng ký tham dự Hội nghị: 30/10/2018 

Phiếu đăng ký (scan hoặc chụp ảnh) xin gửi về địa chỉ E-mail: 

Email: drnguyenthanhhienkg@gmail.com 


