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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thi “Nhà nghiên cứu hô hấp trẻ ( nhi khoa và người lớn ) ” lần thứ hai
------------------

Tiếp nối thành công của Hội thi “Nhà nghiên cứu hô hấp nhi trẻ tuổi” lần thứ
nhất, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên năm 2017, Hội Hô hấp TP.HCM dự kiến
tổ chức Hội thi “Nhà nghiên cứu hô hấp trẻ tuổi” lần thứ hai vào ngày 17/03/2017
tại TP Cần Thơ ( 10:30 – 12g ) tại KS Mường Thanh , Khu  E1  Cồn  Cái  Khế  ,  Phường  
Cái  Khế  ,  Quận  Ninh  Kiều    TP  Cần  Thơ.

Điều kiện tham dự hội thi:
- Các bác sĩ công tác chuyên khoa nhi và người lớn
- Tuổi không quá 40 (sinh trước ngày 31/12/1977)
- Có các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hô hấp (là người
nghiên cứu chính nếu có nhiều tác giả tham gia).
Mỗi thí sinh trình bày bằng dạng trình chiếu Power Point trong thời gian 10
phút và sau đó trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo trong 5 phút.
Tiêu chí chấm thi: nội dung bài nghiên cứu, hình thức - kỹ năng trình bày và trả lời
câu hỏi.
Các giải thưởng chính:
-   01 giải nhất : trị giá 4 triệu đồng
-   01 giải nhì : trị giá 3 triệu đồng
-   02 giải ba: trị giá 2 triệu đồng
-   Giải khuyến khích : trị giá 1 triệu đồng.

Trân trọng kính mời các bác sĩ tham dự Hội thi nhằm đẩy mạnh hoạt động
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hô hấp nhi.
Để tham dự hội thi xin vui lòng gởi về Ban tổ chức “Phiếu đăng ký tham dự”
và bài “Tóm tắt nghiên cứu ” trước ngày 31/12/2016.
Sau khi qua vòng sơ tuyển và được mời tham gia Hội thi chính thức, xin vui
lòng nộp bài toàn văn và bài báo cáo dưới dạng Power Point về cho Ban Tổ chức
trước ngày 18/02/2017.
Các thí sinh tham dự Hội thi chính thức sẽ được Ban tổ chức lo chi phí đi lại
và khách sạn trong thời gian Hội nghị thường niên Hội Hô hấp TPHCM năm 2017.
Địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận đăng ký, bài tham dự cùng các ý kiến có liên
quan đến Hội thi: hohapnhitphcm@gmail.com.
Hoặc có thể liên hệ với BS Trần Anh Tuấn – Thường trực Ban Tổ chức hội
thi, ĐT: 0903996869, e-mail: drTAT@hotmail.com.
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