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THÔNG BÁO SỐ 1
V/v: Đăng ký đề tài NCKH tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ cấp cơ sở - Lần thứ XII/2019.

Kính gửi:

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng nghiên cứu khoa học xin được thông báo đến
quý Thầy Cô cán bộ giảng, các bộ môn về Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ cấp cơ
sở- Lần thứ XII – 2019.
Đối tượng tham dự:
Cán bộ giảng viên trẻ < 35 tuổi (tính đến ngày 19/5/2020). Sinh viên, học viên sau đại
học các chuyên ngành.

I. Đề tài tuyển chọn:
- Đề tài là luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú, Cao học, Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa 2
của học viên sau đại học.
- Đề tài cấp cơ sở, cấp thành phố của cán bộ giảng viên trẻ của trường.
- Đề tài NCKH của sinh viên trường Đại Học Y Khoa PNT.

II. Thời gian:
- Hội nghị KHCNTT lần thứ XII dự kiến tổ chức vào ngày thứ ba 12/12/2019.
- Thời hạn đăng ký và nộp bài toàn văn: từ khi thông báo đến hết ngày 10/11/2019.
Các đề tài đoạt giải tại hội nghị sẽ được tham gia Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ
các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược toàn quốc lần thứ XIX được tổ chức vào tháng 05/
2020 tại Đại học Y Dược Hải Phòng.


Đề nghị Ban Chủ nhiệm các bộ môn hiện đang đào tạo học viên Sau Đại Học
động viên, khuyến khích và đề xuất những đề tài luận văn tốt nghiệp loại giỏi
tham gia HNKHCN Tuổi trẻ.

III. Liên hệ:
Bài tham dự xin vui lòng gửi về email phòng Nghiên cứu khoa học – Địa chỉ Email:
phong.nckh@pnt.edu.vn – Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp phòng NCKH Lầu 6 - khu C, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. ĐT: 028 38668022 hoặc cô
Trần Thị Dưỡng – Điện thoại: 0913 747 107 .
Để Hội nghị được tổ chức thành công và chọn được nhiều đề tài mới có chất lượng cao
tham dự HNKHTT Toàn Quốc, rất mong quý Thầy Cô đăng ký tham dự.
Trân trọng thông báo.
Trưởng phòng NCKH
(Đã ký)

PGS.TS. Tăng Kim Hồng

