HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC BÀI BÁO CÁO
THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

I. TRÌNH BÀY THEO CẤU TRÚC CÁC PHẦN NHƯ SAU:
1. Phần tóm tắt:
a. Tựa tiếng việt
b. Tên tác giả: Không ghi học hàm học vị
c. Tóm tắt tiếng Việt, viết kiểu abstract (gồm 4 phần: mục tiêu, đối tượng, phương
pháp, kết quả, kết luận)
d. Các từ khóa
e. Tựa đề tiếng Anh
f. Tên tác giả: Không ghi học hàm học vị
g. Tóm tắt tiếng Anh viết kiểu abstract (gồm 4 phần: mục tiêu, đối tượng, phương
pháp, kết quả, kết luận)
h. Các từ khóa tiếng Anh
2. Ghi chú về tác giả chính: Họ tên đầy đủ, có chức danh, học hàm học vị, cơ quan công
tác, số điện thoại di động và địa chỉ email.
3. Phần nội dung chính:
a. Theo qui định báo cáo khoa học
b. Độ dài 5-7 trang A4
c. FONT CHỮ: Unicode, cỡ 12, khoảng các 1.0 dòng. Không trình bày 2 cột
d. Hạn chế biểu đồ
e. Chỉnh các bảng đúng qui cách (xem thao tác bên dưới)
4. Phần tài liệu tham khảo:
a. Xếp thứ tự và đánh số theo Họ tác giả các tài liệu tham khảo cả tiếng Việt và tiếng
nước ngoài.
b. Insert Cross reference (xem theo tác bên dưới)
II. THAO TÁC
a. Insert Cross- reference
1. Đặt con trỏ vào vị trí có số tài liệu tham khảo trong bài viết
2. Vào insert/ reference/cross-reference
3. Insert số thứ tự tương ứng
4. Xóa số cũ
b. Chỉnh table: bảng phải có hàng có cột hoàn chỉnh
1.
2.
3.
4.
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HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY POSTER
Kích cỡ và địa điểm treo : 0,8 m rộng x 1,0 m cao, hình chữ nhật. Poster được treo ở vị trí mà
BanTổ chức qui định dựa vào số trên bảng mà bạn sẽ nhận khi đăng ký.
Nội dung của poster:
Poster phải có: tựa báo cáo, tên và cơ quan tác giả, tóm tắt, giới thiệu, vật liệu và phương pháp
nghiên cứu, kết quả và thảo luận (hay kết hợp kết quả và thảo luận chung), kết luận, cảm tạ (nếu
có), tài liệu tham khảo, bảng, hình.
Tựa bài : Tựa bài phải phản ánh đúng nội dung của poster (ngắn gọn và đủ nghĩa). Tên và địa chỉ
tác giả, tên tác giả trình bày nên đứng đầu.
Tóm tắt : Thể hiện kết quả và kết luận nổi bật của báo cáo. Phần phương pháp không cần phải có
trong tóm tắt của poster,ngoại trừ rất cần thiết để giải thích kết quả hay báo cáo trình bày phương
pháp mới. Tóm tắt không nên quá 200 từ
Giới thiệu : Giới thiệu được tầm quan trọng của nghiên cứu và những thông tin ngắn gọn làm cơ sở
cho việc thực hiện nghiên cứu. Lưu ý là giới thiệu không phải là một phần lược khảo tài liệu đầy đủ
mà chỉ cần nêu những thông tin liên quan nhất mà thôi. Trong phần giới thiệu cũng nên bao gồm
mô tả gọn mục đích của nghiên cứu.
Phương pháp: Mô tả gọn những phương pháp đã thực hiện để người khác có thể tham khảo và làm
theo. Thiết kết hí nghiệm có thể được mô tả bằng hình (nếu được). Trường hợp nghiên cứu quá
phức tạp thì có thể tạo các tiêu đề phụ để mô tả cho mỗi nội dung.
Kết quả : Trình bày các số liệu, nên dùng các hình và bảng phù hợp nhằm tăng sự thể hiện của kết
quả. Phân tích thống kê rất cần thiết trong trình bày kết quả.
Thảo luận : Thảo luận các kết quả của nghiên cứu và so sánh với các kết quả của các nghiên cứu
tương tự. Cũng có thể thảo luận lý do về kết quả đạt được
Kết luận : Tóm lại các kết quả chính của nghiên cứu để người đọc có thể nhớ.
Key Words: chọn 2-3 từ khóa quan trọng
Lời cảm tạ : Cám ơn các cá nhân tổ chức hỗ trợ thực hiện nghiên cứu (tùy chọn)
Tài liệu tham khảo : Chỉ chọn những tài liệu quan trọng nhất mà thấy cần.

