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THÔNG BÁO SỐ 3 
 

HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 22 
Hà nội, ngày 9-10/10/2022 

__________________ 

 
Kính gửi: 

- Các Bệnh viện Phụ Sản/Sản-Nhi Trung ương và các Tỉnh/Thành phố 

- Các Bệnh viện Đa khoa có khoa Sản, Nhi   

- Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ BMTE các Tỉnh/Thành phố 

- Các Chi Cục Dân số các tỉnh/thành phố  

- Các Bộ môn Phụ sản của trường Đại học/Cao đẳng y tế 

- Các cán bộ y tế làm việc trong lĩnh vực Sản phụ khoa/SKSS và Nhi khoa 

- Các nhà khoa học, quý đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực Sản phụ khoa/Sức khỏe sinh 

sản thuộc các tổ chức trong và ngoài nước, và khối y tế tư nhân  

- Các Hãng Dược phẩm, Thiết bị y tế và sản phẩm dinh dưỡng  

 

Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trân trọng kính mời quý đồng nghiệp trong và ngoài nước 

đang công tác trong lĩnh vực Sản phụ khoa/SKSS và các chuyên ngành liên quan tham gia sự kiện 

quan trọng của năm:  

HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022 

 sẽ được tổ chức theo kế hoạch chính thức như sau:  

 Thời gian: 9-10/10/2022  

 Địa điểm: Khách sạn Intercontinental, Hanoi Landmark72, Kangnam Hanoi 

Landmark Tower, Plot E6, Cầu Giấy, Hà nội  

 Đơn vị tổ chức: Bệnh viện Phụ sản Trung ương (NHOG)  

 Đơn vị phối hợp: Hội Sản Phụ khoa Pháp (CNGOF)  

 Hình thức: HYBRID, trực tiếp: 1000 đại biểu, online: không hạn chế  

 

Ban tổ chức mong muốn nhận được sự tham gia tích cực của quý vị dành cho hội nghị dưới nhiều 

hình thức tham dự, gửi bài báo cáo khoa học đăng kỷ yếu hoặc tham gia báo cáo tại hội nghị (xin xem 

quy định về gửi bài và đăng bài). Các quý công ty xem xét tham gia tài trợ cho Hội nghị theo quy định 

tài trợ gửi kèm.  

Trân trọng cám ơn, 

 

 

Hà nội, ngày 25  tháng 08 năm 2022 

Trưởng BTC 

Giám đốc Bệnh viện 

 
PGS.TS. TRẦN DANH CƯỜNG 
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ & THAM GIA HỘI NGHỊ  
 

   Ban tổ chức xin giới thiệu với quý đại biểu về chương trình, kế hoạch tổ chức, và cách thức tham 

gia hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp theo các nội dung sau:  

A. Giới thiệu về hội nghị  

B. Cách thức tham gia  

C. Quy định về bài báo khoa học  

D. Quy định về tài trợ (dành cho các nhà tài trợ)  

 
A. GIỚI THIỆU VỀ HỘI NGHỊ 

 

Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác toàn diện trong 

lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp. Hội nghị đã được tổ chức 

hàng năm trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Những năm gần đây, Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp đã được 

mở rộng, ngoài những nhà chuyên môn, những chuyên gia đến từ Công Hoà Pháp, Ban tổ chức còn mời 

nhiều chuyên gia Sản phụ khoa từ nhiều nước khác trên thế giới, thông qua các quan hệ ngoại giao sẵn 

có.  

 

Chương trình tổng quát như sau:  
 

CÁC KHOÁ HỌC TRƯỚC HỘI NGHỊ  

Tại bệnh viện Phụ sản Trung ương  

Khóa 1.  Siêu âm chẩn đoán trước sinh   

               Thời gian: từ 18-21/10/2022 
 

Khóa 2.  Điều dưỡng sản phụ khoa   

                 Chủ đề: Đỡ đẻ an toàn- bảo vệ sàn chậu &  
                                 phương pháp dỗ trẻ nín khóc – Thời gian: 7/10/2022 

 

HỘI NGHỊ TẠI KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL 

LANDMARK 72 
 

NGÀY 1: 9/10/2022, CHỦ NHẬT : Từ 17:30- 19:30 Khai mạc Hội nghị và GALA DINNER  

 

NGÀY 2: 10/10/2022, THỨ HAI : Chương trình Hội nghị SPK 2022  
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Hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức HYBRID (thực tế ảo) dựa trên những thành công của 

Hội nghị sản phụ khoa năm 2021. Với quy mô 1000 đại biểu tham gia trực tiếp, và không giới hạn đại 

biểu tham gia trực tuyến, hứa hẹn một hội nghị khoa học thành công, và bổ ích. Sau khi kết thúc hội nghị, 

trang web của Hội nghị: https://fvcog2022.com sẽ tiếp tục đăng tải video các phiên họp để quý đại biểu 

có thể xem lại. Triển lãm ảo giới thiệu các hãng tài trợ và Hội nghị vẫn tiếp tục được duy trì trong vòng 

30 ngày sau khi kết thúc Hội nghị.  

 

 
B. CÁCH THỨC THAM GIA  
 

Xin quý vị vui lòng đăng ký báo cáo, gửi poster, hoặc đăng ký tài trợ 

bằng cách truy cập link dưới đây hoặc quét mã QR  

https://forms.gle/gMxyRAdUNkz4BN137 
 

 
LỆ PHÍ THAM GIA  

 
 

 Nếu bạn là khách mời, báo cáo viên, ban tổ chức thì KHÔNG phải đóng lệ phí tham gia  
 Nếu bạn là đại biểu tham gia không có báo cáo, bạn cần đóng khoản phí tham gia là:  

 

Đăng ký & đóng phí  TRỰC TIẾP 

(bao gồm tài liệu, phục vụ giải 
lao, giấy chứng nhận tham gia và 

2 bữa ăn tại khách sạn)  

TRỰC TUYẾN 

(bao gồm cung cấp các đường 
link đến tất cả các phiên họp 

và cấp chứng nhận tham gia )  

Đến hết ngày 31/08/2022 2.000.000 đồng/đại biểu 300.000 đồng/đại biểu 

Sau 31/08/2022 2.200.000 đồng/ đại biểu 500.000 đồng/ đại biểu 

Sau ngày 7/10/2022  
  

2.500.000 đồng/đại biểu 700.000 đồng/đại biểu 

           

 

 Năm nay BTC không áp dụng các đại biểu tham gia dự thính  

 Cách thức thanh toán:  

- Tiền mặt: nộp tại Phòng Tài chính- kế toán- tầng 3 nhà E, Bệnh viện Phụ sản Trung 

ương 43 Tràng Thi, Hà nội 

- Chuyển khoản:  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Với quý đại biểu chuyển khoản, bộ phận TCKT sẽ liên lạc với quý vị  trong thời gian 5 ngày sau 

khi hoàn thành việc chuyển khoản.    

 

Tên TK: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG  
Số TK: 5003 666 999 699000 

Ngân hàng TMCP Việt Á 

Chi nhánh Phan Đình Phùng  

Cú pháp: Họ và tên_ số điện thoại _VFCOG2022 _truc tiep (nếu tham gia trực tiếp )  
                 Họ và tên_ số điện thoại _VFCOG2022 _online (nếu tham gia trực tuyến )  

 

https://fvcog2022.com/
https://forms.gle/gMxyRAdUNkz4BN137
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NHẬN THƯ MỜI   

 
 

 Ban tổ chức sẽ chỉ gửi thư mời chính thức sau khi đại biểu đã hoàn tất thủ tục đăng ký theo 

các mốc yêu cầu qua hai hình thức: thư điện tử và chuyển phát nhanh. Dự kiến sẽ phát hành thư 

mời chính thức ngày 15/09/2022.  

 Sau ngày 1/10/2022 nếu quý đại biểu không nhận đươc thư mời xin liên hệ với bộ phận chuyên 

trách:  

Ban lễ tân hội nghị hoặc  

Phòng Đào tạo- Tầng 7 nhà G Phòng 702 

ĐC: 43 Tràng Thi- Hà nội  

Tel/Fax: 024.39393028 

Email: fvcog2022@gmail.com  

 
VÀI NÉT VỀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

 

Intercontinental Lanmark72 là một trong những khách sạn 5 sao hiện đại bậc nhất tại Hà nội, với 

vị trí hết sức thuận tiện trên đường Phạm Hùng- con đường huyết mạch kết nối đường vành đai 3, sân 

bay, và trung tâm hội nghị quốc gia. Toà nhà khách sạn cao nhất Hà nội với 71 tầng, trong đó Khu hội 

nghị sẽ chiếm trọn tầng 5; bữa trưa buffet của các đại biểu sẽ được sắp xếp trên tầng cao nhất- nơi quý 

vị có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Hà nội từ trên cao ở tầng 72.   

   Hive Lounge -tầng 62 đặc sắc với những thiết kế ghế hình lồng chim thích hợp với các du khách 

dùng trà chiều, ngắm hoàng hôn thành phố, lắng nghe hơi thở của mùa đông, những con phố ngập trắng 

sắc hoa cúc hoạ mi.  

 Khu hội nghị có sức chứa tối đa khoảng 1500 đại biểu với rất nhiều các phòng họp vệ tinh trên 

một mặt bằng, chắc chắn sẽ cho quý vị cảm giác chuyên nghiệp, hoành tráng và hiện đại  

 Hãy tham gia hội nghị và trải nghiệm khách sạn có rất nhiều cái nhất này.  

  

      

C. QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO KHOA HỌC   

 
1. Quy định chung về bài báo khoa học  

1.1. Về nội dung 

Bài báo gửi đăng tại hội nghị không đồng thời gửi đăng trên các tạp chí khác. Không chấp nhận các 

bài đã đăng trên các tạp chí khác. Tác giả chịu trách nhiệm về các quan điểm khoa học trong bài 

viết của mình; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên 

quan đến Luật báo chí và quyền tác giả  

1.2.Về hình thức  

- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 

 Bảng mã: Unicode TCVN 6909-2001 

 Font chữ: Time New Roman  

 Cỡ chữ: 13  

 Cách dòng: 1.5 

 Canh lề: Lế trái: 3,5cm, Lề phải: 2cm, lề trên 2,5cm, lề dưới: 2,5cm  

-  Độ dài: Không tính phần bẳng, sơ đồ, tài liệu tham khảo, bài tổng quan không quá 2.500 từ, 

bài nghiên cứu không quá 3.000 từ; trường hợp lâm sàng không quá 1000 từ. Cho phép thêm 

mailto:fvcog2022@gmail.com
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mỗi bảng hoặc sơ đồ 250 từ (không quá 05 bảng đối với bài tổng quan hoặc bài nghiên cứu).  

- Bài báo toàn văn được đánh số theo chữ số A-rập, không đánh số La mã.  

- Đề nghị gửi file bài báo cáo qua email theo địa chỉ: nckh.pstw@gmail.com 

 

2. Thứ tự các phần trong bài báo cáo khoa học 

2.1. Phần trang bìa 

- Tên đầy đủ của bài báo, tiếng Việt và tiếng Anh (cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa 

- Tên học hàm, học vị, cơ quan đang công tác của tất cả các tác giả 

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm về bản thảo bài báo.  

2.2. Phần tóm tắt kết quả nghiên cứu tiếng Việt (Tóm tắt): <250 từ, có cấu trúc như sau 

- Đặt vấn đề (bao gồm Mục tiêu nghiên cứu) 

- Đối tượng và Phương pháp (hoặc Đối tượng và vật liệu) nghiên cứu 

- Kết quả 

- Kết luận 

- Từ khóa  

2.3. Phần tóm tắt kết quả nghiên cứu tiếng Anh (Abstract): <250 từ, có cấu trúc như sau 

- Title (Cỡ chữ14, hoa, đậm, đặt ở giữa) 

- Author (Không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh) 

- Background (bao gồm Objectives) 

- Materials and methods (hoặc Subjects and Methods) 

- Results 

- Conclusions 

- Key words 

2.4. Phần báo cáo toàn văn 

- Đặt vấn đề (có các mục tiêu nghiên cứu) 

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

- Kết quả 

- Bàn luận 

- Kết luận và Kiến nghị (phần Kiến nghị không bắt buộc) 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục (nếu có) 

 

3. Một số lưu ý khi trình bày bài báo  

- Các bảng chỉ chứa thông tin chưa được nêu trong nội dung bài viết, không được trùng lặp. 

Không trình bày quá 5 bảng đối với bài tổng quan hoặc bài nghiên cứu. 

- Các ký hiệu, đường kẻ trong sơ đồ, đồ thị phải đủ lớn để đảm bảo vẫn có thể đọc được khi cần 

thu nhỏ trong in ấn. Các sơ đồ, đồ thị không để dạng ảnh mà cần sử dụng các phần mềm như 

Excel hoặc Word Graph hoặc Chart để có thể chỉnh sửa định dạng khi cần thiết.  

- Hình ảnh phải được lưu ở định dạng JPEG trong 1 file riêng biệt, dung lượng không quá 2Mb, 

có kèm chú thích 

- Tất cả hình minh họa phải đặt trong những trang riêng biệt cuối bản thảo 

- Tác giả chỉ nên trích dẫn những tài liệu tham khảo thật cần thiết, và cần thẩm tra lại các tài liệu 

trong bản thảo. Tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn Vancouver, đặt cuối bản thảo, 

được đánh số liên tục theo trình tự trích dẫn trong bản thảo và để trong dấu ngoặc vuông [ ] , 

không phân biệt loại ngôn ngữ. Cụ thể như sau: 

+ Với bài báo nghiên cứu, phải có: Tên của tất cả tác giả, tên bài báo , tên tạp chí đc viết tắt 

theo ước như trong Medline, năm xuất bản, tập số, trang đầu và trang cuối của bản thảo 

mailto:nckh.pstw@gmail.com
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+ Đối với tải liệu tham khỏa là sách, cần có: Tên tác giả, tựa sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, 

năm 

+ Đối với tài liệu được truy cập từ internet cần có tên tác giả (hoặc tổ chức) tựa đề và đường 

dẫn (link) đầy đủ kèm theo ngày truy cập, cập nhật 

Ví dụ: (1,2) là của bài báo nghiên cứu,  

           (3,4) là của sách và một chương trong sách,và (5) là của trang web 

 

Tài liệu tham khảo 

1. Halperrn SD, Ubel PA, Caplan AL. Sokid-organ transplantation in HIV-infected patients. N 

Engl J Med. 2002 Jul 25; 347(4): 284-7 

2. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, ínulin, and proinsulin in 

participant with impaired glucose tolerance. Hypertension.2002; 40(5): 679-86 

3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th 

ed.St.Louis: Mosby; 2002. 

4. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: 

Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: 

McGraw-Hill; 2002.p.93-113. 

5. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online 

Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: 

http://www.cancer-pain.org/. 

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:  

    Phòng QLNCKH và công nghệ  

    Tầng 7, nhà G, Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

    Tel/Fax: 024.39346.742 

    Email: nckh.pstw@gmail.com 

http://www.cancer-pain.org/
mailto:nckh.pstw@gmail.com
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