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THÔNG BÁO 

V/v khai giảng lại lớp đào tạo liên tục trực tuyến  
“Thực hành viết đề cương nghiên cứu khoa học cơ bản” 

 
Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến Thực hành viết đề cương nghiên cứu 

khoa học cơ bản dự kiến tổ chức trong thời gian từ 22/05/2021 đến ngày 20/06/2021 theo 
thông báo chiêu sinh số 2094/TB-TĐHYKPNT (đính kèm). 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giảng viên, học 
viên và sinh viên Trường đều tham gia công tác chống dịch, lớp học đã được tạm hoãn theo 
thông báo số 2544/TB-TĐHYKPNT.  

Nay Ban tổ chức lớp xin thông báo về việc khai giảng lại lớp vào ngày 11/11/2021 
(trực tuyến) và tiếp tục nhận học viên đăng kí đăng kí cho đến ngày khai giảng. Hình thức 
và chương trình vẫn theo như thông báo chiêu sinh. 

Mọi thắc mắc về việc đăng kí, tham dự lớp xin vui lòng liên hệ thư kí lớp học 

• Cô Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc – SĐT: 0764037272 
• Cô Nguyễn Thị Đan Thanh  – SĐT: 0907503016 

Ban tổ chức lớp trân trọng thông báo. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo) 
- P.CNTT (để đăng website); 
- TT.ĐTNLYT (để biết) 
- Lưu: VT, KYTCC (03). 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

(đã ký) 
 
 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 
 



UY BAN NHAN DAN TP.HÒ CHÍ MINH 
TRUONG DAI HOC Y KHOA 

PHAM NGOC THACH 

cONG HOA XÅ HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
Doc lap- 1Ty do - Hanh phuc 

So: 014/TB-TÐHYKPNT Thành phó Hô Chi Minh, ngày 12 tháng ) n�m 2021 

THONG BÃO 
Chieu sinh lóp Dào t�o liên tye 

Thuc hành viêt dê crong nghiên cru khoa hÍe co bàn" 

Truong �ai hÍc Y Khoa Pham Ngoc Th¡ch thông báo chieu sinh lóp �ào tao liên tuc 
"Thyc hành vi¿t de cuong nghiên cvu khoa hÍc co bän", nÙi dung chi tiêt nhu sau: 

1. Dôi tuong chiêu sinh:

Các hoc viên sau d¡i hÍc dang thurc hiÇn �Ã cuong nghiên céu khoa hÍc và các nguoi

hoc có quan tâm 

2. Thoi gian tô chéc: 

Thoi gian dào t¡o: du ki¿n tir ngày 22/05/2021 dên ngày 20/06/2021. 

3. Dja diêm hÍe: 

-Dia diêm: trrc tuyên. 

4. S6 lugng hoe viên dy ki¿n: 10 hÍe viên/khóa

5. Hoe phí 

Hoc phi: 1.500.000 �ông/module/hoc viên 

Dóng hoe phí t¡i Quây Thu phí (Ngân hàng OCB) -Tång trêt - Khu A1, Truong �¡i 

hoc Y khoa Pham Ngoc Th¡ch, SÑ 02 Duong Quang Trung, Phuong 12, Qun 10, TP.HCM 

Ho·c chuyên kho£n qua ngân hàng theo thông tin sau: 

+Tên tài kho£n: Ngân hàng Phuong Dông (OCB), Phòng giao dËch Sài gòn - Chi nhánh 

Cho lón. 

+Sótài khoán: 003.910.000.682.000.1 

+Chù tài kho£n: Truong �ai hÍc Y khoa Ph¡m Ngoe Th¡ch. 

+ Noi dung chuy�n khoàn ghi rö: "HO TÊN HOC VIÊN - M LÓP HOc" (Chi : 

néu hoc viên nhò nguÝi khách chuyên khoán vmi long ghi nÙi dung chuyén kho£n là "Ho tên 
cua hoc viên tham gia lóp hÍe") 

MA LÓP 
HOC 
DCCB.M1 1.500.000

HOC 
PHÍ 

HAN CHOT 
�ANG KÍ 

| STT TÊN LÓP HOC 

22/05/2021 Module 1: Câu höi nghiên céu - måc 

tieu nghiên cúu 
Module 2: Tông quan y vän - quàn lý 

và su dung tài liÇu 
Module 3: Thiêt kê nghiên céu - Mâu 

và co mâu-Chon mâu có xác suat 
Module 4: Biên sô - Bàng câu hoi- 

Thiêt kê và nhp liÇu bäng Epidata 

2. DCCB.M2 1.500.000 29/05/2021 

3 DCCB.M3 1.500.000 01/06/2021

DCCB.M4 1.500.000 12/06/2021+. 



HOC 
PHI 

HAN CHÓT 
DANG KÍÍ 

STT TEN LOP HOC MA LOP 

HOC 
DCCB.M5 1.500.000 17/06/2021 Module 5: Thu thp sô liçu và nhïng 

vân dê liên quan 
De cuong co bàn - 5 module 

5. 

6. DCCB.AL| 7.500.000 22/05/2021 

- Hoc viên giù biên lai thu tièn thay thé cho thë vào lóp. Nhà truong không giài 

quyêt, hoàn trå hÍc phi sau khi dã �óng. 

6. Hô so d�ng ký (�óng tiên hÍc phí truóc khi nÙp hô so) gôm: 

- Don dang ký hoc (theo mâau). 
Ban sao bang tôt nghiÇp d¡i hÍc (có cong chúng).
- 01 tâm ành 3x4 (chup không quá 06 tháng, phía sau ghi dáy dù ho tên, ngåày 

tháng n�m sinh). 

Ban photo biên lai dóng hÍc phí hoãc giây chuyên kho£n hoãc giây úy nhiÇm 
chi cua Ngân hàng. 

7. Noi nhân hô so': 

Dja diem: V�n phòng Khoa Y tê công cÙng, lâu 5, Khu C, Truong �ai hÍc Y 

khoa Pham Ngoc Th�ch. 

- Dia chi: Só 01 Duong Quang Trung, Phuong 12, Quan 10. 

- Só diÇn thoai: 028.38.668.010 - Só nÙi bÙ: 150; Email: khoaytcc@pnt.edu.vn. 

- Di dÙng: 0907.503.016 (Cô Thanh) -076.403.7272 (Cô Ngoc). 
Thoi gian nhn hò so: tù ngày ra thông báo �ên hêt han chót �äng ki theo trng 

các module không �ù sô lugng hÍc viên ��ng kí së dugc doi ngày khai giäng 

- thông báo sau). 

Ghi chú: 
- Không nhân hô so qua duong buru diÇn. 

- Truong së không hoàn trå hô sa và hÍc phi sau khi lóp �ã khai giäng./. W 

Noi nhgn: KT. HI�U TRUÖNG 
- Nhu trên, PHÓHLEU TRUÖNG PHr TRÁCH

DAN THAN 

TRUONG 
Lru: VT, TTÐTNLYT, KYTCC (03) 

DAI HOC Y KHOA 

HAM MGQC IHAH 

PGS KS. Nguy�n Thanh HiÇp 



 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 
“THỰC HÀNH VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN” 

Thời gian ngày 22/05/2021 đến 20/06/2021 
 

1. Tên khóa học:  
Thực hành viết đề cương nghiên cứu khoa học cơ bản  

2. Mục tiêu khóa học  
Sau khoá học này người học có khả năng: (1) Xác định được 6 thành phần của một đề 
cương nghiên cứu khoa học; (2) Đặt được câu hỏi nghiên cứu; (3) Xây dựng được hệ thống 
mục tiêu; (4) Xây dựng được phần đối tượng và phương pháp nghiên cứu của đề cương; (5) 
Xây dựng được một đề cương nghiên cứu khoa học cơ bản dưới sự hướng dẫn; (6) Nhận 
thức được sự quan trọng của việc xây dựng một đề cương nghiên cứu khoa học tốt trong 
việc thực hiện được một nghiên cứu khoa học có giá trị. 

3. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên 
Đối tượng: Các học viên Sau đại học đang thực hiện đề cương nghiên cứu và các học 

viên/sinh viên có quan tâm. 
Yêu cầu số lượng học viên tối thiểu để mở lớp: 20 học viên/1 module 

4. Hình thức học: Trực tuyến – Thực hành theo nhóm nhỏ (3-5 học viên/nhóm) 
5. Ban tổ chức, quản lý lớp học (Danh sách thành viên phụ trách quản lý, thư ký, giáo vụ cho 

lớp học, danh sách ban giảng huấn đính kèm) 
STT Họ và tên Công tác Ghi chú 
1.  PGS.TS.BS. Tăng Kim Hồng Phó trưởng Khoa- Chịu trách 

nhiệm chung về chương trình 
 

2.  TS.BS. Nguyễn Ngọc Vân Phương Trưởng Đơn vị Hỗ trợ Nghiên 
cứu khoa học - Chịu trách 
nhiệm Nội dung Chuyên môn  

 

3.  TS.BS. Phùng Đức Nhật Trưởng Ban Khảo thí và Đảm 
bảo chất lượng - Phụ trách 
Đảm bảo chất lượng 

 

4.  ThS.BS. Phùng Quang Vinh Trưởng Văn phòng Khoa - Phụ 
trách công tác tổ chức – hậu 
cần 

 

5.  ThS.BS. Nguyễn Thị Đan Thanh Phó trưởng Ban ĐTLT – phụ 
trách tổ chức lớp học  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 
PHẠM NGỌC THẠCH 

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2021 

Biểu mẫu 1.3 



 
 

5. Lịch giảng chi tiết  

v Thời gian học: 19h00-21h30 các buổi tối thứ 3-5 và 08h00-11h30; 14h00-17h30 một số ngày thứ 

bảy và chủ nhật từ 22/05 đến 20/06/2021   

v Địa điểm: Online – MS Team 

v Thời lượng:  5 module – 16 tiết/module với; các tiết thực hành sẽ có 1 giảng viên hỗ trợ cho 

1 nhóm 3-5 học viên với lịch học trong tuần phù hợp với từng nhóm. 

STT Thời gian Tên bài/Nội dung Giảng viên Số tiết 
LT TH 

MODULE 1: CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU – MÃ DCCB.M1 
16 tiết (6LT-10TH ) – 1.500.000đ 

Hạn chót đăng kí: 22/05/2021 

1.  22/05/2021 
19h00-20h00 

Bài 1. Giới thiệu về cấu trúc một Đề cương 
nghiên cứu khoa học  
- Dàn bài của một đề cương nghiên cứu khoa 
học 
- Sơ lược về nội dung của các thành phần 
trong đề cương 

PGS. TS. BS. Tăng 
Kim Hồng 2  

2.  22/05/2021 
20h00-21h30 

Bài 2. Câu hỏi nghiên cứu 
- Câu hỏi nghiên cứu là gì?  
- Xác định 5 thành phần của câu hỏi nghiên 
cứu 
- Từ “Câu hỏi nghiên cứu lý tưởng” đến “câu 
hỏi nghiên cứu tốt” 

PGS.TS. BS. Tăng 
Kim Hồng 2  

3.  23/05/2021 
14h00-17h00 

Thực hành  
- Đặt câu hỏi nghiên cứu 
- Thảo luận nhóm: giải quyết các bài tập tình 
huống về câu hỏi nghiên cứu. 

TS.BS. Ngô Thị 
Thuỳ Dung 

Các giảng viên hỗ 
trợ thực hành 

 4 

4.  25/05/2021 
19h00-20h15 

Bài 3. Mục tiêu nghiên cứu. 
1. Mục tiêu là gì? Phân biệt tiêu mục tiêu và 
mục đích 
2. Cấu trúc của mục tiêu 
3. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu chuyên biệt 

TS.BS. Phùng Đức 
Nhật 2  

5.  25/05/2021 
20h15-21h30 

Thực hành  
- Xây dựng hệ thống mục tiêu từ câu hỏi 
nghiên cứu đã có 

TS.BS. Phùng Đức 
Nhật  

Các giảng viên hỗ 
trợ thực hành 

 2 

6.  27/05/2021 
19h00-21h30 

Thực hành  
Viết hoàn chỉnh Phần đặt vấn đề, câu hỏi 
nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu 

TS.BS. Ngô Thị 
Thuỳ Dung 

Các giảng viên hỗ 
trợ thực hành 

 4 

Tổng 6 10 
MODULE 2: TỔNG QUAN Y VĂN – QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO – MÃ DDCB.M2 

16 tiết (4LT-12TH) – 1.500.000đ 
Hạn chót đăng kí: 29/05/2021 

7.  29/05/2021 
8h00-11h30 

Bài. Tổng quan y văn 
- Cách lập dàn ý tổng quan y văn 
- Phát triển hệ thống tổng quan 

TS.BS. Nguyễn 
Ngọc Minh 2 2 

8.  29/05/2021 
14h00-17h30 

Bài. Cách tìm tài liệu tham khảo 
- Các cơ sở dữ liệu online 

TS.BS. Nguyễn 
Ngọc Minh 2 2 



 
 

STT Thời gian Tên bài/Nội dung Giảng viên Số tiết 
LT TH 

- Tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao 

9.  30/05/2021 
8h00-17h30 

Bài. Quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo 
bằng Endnote 
- Giới thiệu Endnote 
- Cài đặt và giới thiệu các thanh công cụ trong 
Endnote 
- Tìm kiếm tài liệu tham khảo từ endnote 
- Nhập tài liệu tham khảo tự động từ cơ sở dữ 
liệu 
- Nhập tài liệu tham khảo mới 
- Trích xuất tài liệu tham khảo từ endnote 
- Các định dạng tài liệu tham khảo thường 
dùng 
- Tạo một định dạng tài liệu tham khảo mới  

ThS. Cao Nguyễn 
Hoài Thương 

Các giảng viên hỗ 
trợ thực hành  

 

 8 

Tổng 4 12 
MODULE 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU – MẪU VÀ CỠ MẪU – CHỌN MẪU CÓ XÁC SUẤT – MÃ DDCB.M3 

16 tiết (8LT-8TH) – 1.500.000đ 
Hạn chót đăng kí: 01/06/2021 

10.  01/06/2021 
19h00-19h30 

Bài. Thiết kế nghiên cứu – Đối tượng 
nghiên cứu  
- Thiết kế nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu 

PGS.TS.BS. Tăng 
Kim Hồng 2  

11.  01/06/2021 
19h45-21h30 

Thực hành  
- Xác định thiết kế nghiên cứu và đối tượng 
nghiên cứu phù hợp với câu hỏi và mục tiêu 
nghiên cứu đã đề ra 

PGS.TS.BS. Tăng 
Kim Hồng 

Các giảng viên hỗ 
trợ thực hành 

 2 

12.  03/06/2021 
19h00-20h00 

Bài. Cỡ mẫu 
- Tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả 
- Tính cỡ mẫu cho nghiên cứu so sánh 

TS. BS. Nguyễn 
Ngọc Vân Phương 2  

13.  
03/06/2021 

20h00-21h30 
 

Bài. Kỹ thuật chọn mẫu  
- Chọn mẫu có xác suất 
- Chọn mẫu không xác suất 

TS. BS. Nguyễn 
Ngọc Vân Phương 2  

14.  05/06/2021 
8h00-9h30 Bài 7. Các sai lệch trong chọn mẫu TS.BS. Nguyễn 

Ngọc Minh 2  

15.  05/06/2021 
9h30-17h30 

Thực hành 
- Tính cỡ mẫu - Lựa chọn kỹ thuật chọn mẫu - 
phù hợp với thiết kế nghiên cứu đã đề ra 

TS. BS. Nguyễn 
Ngọc Minh 

Các giảng viên hỗ 
trợ thực hành 

 6 

Tổng 8 8 
MODULE 4: BIẾN SỐ - BẢNG CÂU HỎI – THIẾT KẾ VÀ NHẬP LIỆU BẰNG EPIDATA – MÃ DCCB.M4 

16 tiết (8LT-8TH) – 1.500.000đ 
Hạn chót đăng kí: 12/06/2021 

16.  12/06/2021 
8h00-11h30 

Bài. Xác định biến số kết cục và phân loại 
biến số 

TS. BS. Ngô Thị 
Thuỳ Dung 2 2 

17.  12/06/2021 
14h00-17h30 

Bài. Bảng câu hỏi  
- Quy trình xây dựng bảng câu hỏi 
- Chuẩn hoá bảng câu hỏi  

TS.BS. Nguyễn 
Ngọc Minh 2 2 



 
 

STT Thời gian Tên bài/Nội dung Giảng viên Số tiết 
LT TH 

18.  13/06/2021 
08h00-11h30 

Bài. Xây dựng BCH với Epidata  
- Giới thiệu về Epidata 
- Cài đặt và làm quen với Epidata 
- Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu 

ThS.BS. Nguyễn Thị 
Ngọc Trinh 2 2 

19.  13/06/2021 
14h-17h30 

Bài. Thiết kế bộ nhập liệu bằng epidata  
- Nhập dữ liệu 
- Ghép và chuyển định dạng tập tin dữ liệu 
- Các chức năng tiện ích 

ThS.BS. Nguyễn Thị 
Ngọc Trinh 

Các giảng viên hỗ 
trợ thực hành 

2 2 

Tổng 8 8 
MODULE 5: THU THẬP SỐ LIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN – MÃ DCCB.M5 

16 tiết (8LT-8TH)– 1.500.000đ 
Hạn chót đăng kí: 17/06/2021 

20.  17/06/2021 
19h00-20h00 

Bài. Mô tả kế hoạch thu thập số liệu  - Kiểm 
soát chất lượng số liệu 

TS. BS. Phùng Đức 
Nhật 2  

21.  17/06/2021 
20h00-21h30 Bài. Sơ đồ Gantt – Dự trù kinh phí TS. BS. Phùng Đức 

Nhật 2  

22.  19/06/2021 
19h00-21h30 

Bài. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y 
sinh – Hướng dẫn viết Phiếu thông tin 
nghiên cứu và Phiếu đồng thuận tham gia 
nghiên cứu. 

PGS.TS.BS. Tăng 
Kim Hồng 4  

23.  20/06/2021  
8h00-17h00 

Lượng giá đề cương đã hoàn thiện 
- Nhận xét tổng quát 
- Điểm mạnh – yếu 
- Những điểm cần bổ sung, làm rõ 
- Chấm điểm 

TS.BS. Nguyễn 
Ngọc Vân Phương 
TS.BS. Ngô Thị 

Thuỳ Dung 
TS.BS. Nguyễn 

Ngọc Minh 
Các giảng viên hỗ 

trợ thực hành 

 8 

Tổng 8 8 
 
 

6. Tên tài liệu giảng dạy chính thức và tài liệu tham khảo 

- Tài liệu chính 
  [1]. Sách Dịch tễ (Bộ môn Dịch tễ) 
  [2]. Sách Thống kê y học (TS.BS. Lê Trường Giang) 

[3]. Tập bài giảng của Giảng viên. 
7. Phương pháp dạy – học 

Giảng dạy lý thuyết đan xen thực hành 
- Phần lý thuyết sử dụng phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng – thảo luận, động não 
- Phần thực hành sử dụng phương pháp giảng dạy:  Thực hành dựa trên vấn đề – thảo luận 

nhóm. 
8.  Thiết bị, học liệu cho khóa học (mô hình, thực hành lâm sàng)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Máy tính cá nhân có kết nối mạng 
- Tài khoản và nền tảng giảng dạy online (MS-Team). 

 



 
 

9.  Phương thức đánh giá và điều kiện cấp Giấy chứng nhận ĐTLT 
Chứng nhận đào tạo liên tục theo Thông tư 22/2013/TT-BYT, được cấp cho những học viên 
có đủ các điều kiện sau đây: 
1) Tham gia học tập đầy đủ buổi học; 
2) Hoàn thành bản thảo đề cương nghiên cứu khoa học đạt yêu cầu; 
3) Chấp hành tốt nội quy học tập. 

 
  

KT. TRƯỞNG KHOA 
PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐIỀU HÀNH 

 

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP BẢNG 
 
 
 

(đã ký) 
 
 
 

PGS.TS.BS. Tăng Kim Hồng 

(đã ký) 
 
 
 

TS.BS. Nguyễn Ngọc Vân Phương 

(đã ký) 
 
 
 

ThS.BS. Nguyễn Thị Đan Thanh 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
     

 
 


