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HỘI NGHỊ GIÁO DỤC Y HỌC THƢỜNG NIÊN LẦN THỨ VI
THE 6TH MEDICAL EDUCATION CONFERENCE
CHƢƠNG TRÌNH KHUNG DỰ KIẾN
CONFERENCE AGENDA

“CHUYỂN ĐỔI ĐÀO TẠO Y KHOA TRONG KỶ NGUYÊN CỦA ĐỔI MỚI VÀ CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRANSFORMING HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION IN THE ERA OF INNOVATIONS AND TECHNOLOGY
ADVANCEMENT ”
Thời gian dự kiến: ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2022
Date: 17, 18 November 2022
Địa điểm: Trƣờng Đại học Y Hà Nội, số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Vanue: Hanoi Medical Univversity, No1, Ton That Tung str, Dong Da, Hanoi

Ngày 1
Day 1
KHAI MẠC VÀ PHIÊN TOÀN THỂ
OPENING CEREMONY AND PLENARY
8:00 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 9:30

Đón tiếp đại biểu
Registration
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình hội nghị
Introduction
Phát biểu khai mạc
Speech of representative of organizations
Chuyển đổi đào tạo y khoa cùng những tiến bộ về công nghệ

Medical education transformation with innovations and technology advancement
9:30 – 10:00

10:00 – 10:30
10:30 – 11:45

Những thay đổi vĩ mô cần thiết để hỗ trợ chuyển đổi thành công đào tạo y khoa
Required systemic macro changes in support of successful medical education
transformation

Hội trường lớn
Big Hall

Giải lao
Teabreak
Thảo luận chung
Panel discussion
Chủ đề : Tiêu chuẩn đầu vào trong tuyển sinh khối ngành khoa học sức khỏe: kỳ thi xét
tuyển chung, tiêu chuẩn xét tuyển
Criteria to participate in health science entrance exam: entrance exam for health science
universities/schools, admission criteria
Nghỉ trƣa, ăn trƣa
BÁO CÁO KHOA HỌC
Phiên 1 – Chủ đề:
Ứng dụng công nghệ trong giai đoạn đào tạo tiền lâm sàng và lâm sàng
Innovations and Technololy application in medical education at pre-clinical and clinical
training phase

Giảng đường 601 –
B4
Room 601 – Building
B4

13:15 – 15:30
(Mỗi chủ đề có tối đa 5 báo cáo và hỏi đáp, mỗi cáo cáo có 15 phút trình bày, 10 phút hỏi
đáp)
- Báo cáo 1:…………
- Báo cáo 2: ……….
- Báo cáo 3:…………
- Báo cáo 4: ……….
- Báo cáo 5: ………..
BÁO CÁO KHOA HỌC
Phiên 2 – Chủ đề: Ứng dụng công nghệ trong lượng giá và đánh giá sinh viên dựa trên
năng lực
Innivations and Technology application in students assessment based on competency

Giảng đường 602 –
B4
Room 602 – Building
B4

13:15 – 15:30

(Mỗi chủ đề có tối đa 5 báo cáo và hỏi đáp, mỗi cáo cáo có 15 phút trình bày, 10 phút
Q&A)
-

Báo cáo 1:…………
Báo cáo 2: ……….
Báo cáo 3:…………
Báo cáo 4: ……….
Báo cáo 5: ………..

BÁO CÁO KHOA HỌC
Phiên 3 – Chủ đề: Ứng dụng công nghệ trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất
lượng giảng viên
Innovations and Technology application in developing human resource, enhancing
faculty quality

Giảng đường 12 – A3
Room 12 – Building
A3

13:15 – 15:30

13:15 – 15:30

(Mỗi chủ đề có tối đa 5 báo cáo và hỏi đáp, mỗi cáo cáo có 15 phút trình bày, 10 phút
Q&A)
- Báo cáo 1:…………
- Báo cáo 2: ……….
- Báo cáo 3:…………
- Báo cáo 4: ……….
- Báo cáo 5: ………..
Giảng đường 14 – A3
BÁO CÁO KHOA HỌC
Phiên 4 – Chủ đề: Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng của môi trường dạy
Room 14 – Building
và học trong đào tạo y khoa
A3
Innovations and Technology application in enhancing teaching and studying environment
in medical education (including student support)
(Mỗi chủ đề có tối đa 5 báo cáo và hỏi đáp, mỗi cáo cáo có 15 phút trình bày, 10 phút
Q&A)
- Báo cáo 1: ……(Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt)
- Báo cáo 2: ……….
- Báo cáo 3:…………
- Báo cáo 4: ……….
- Báo cáo 5: ………..

)

15:30 – 15:50

Teabreak
HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 1
15:50 – 17:30 Chủ đề: Tính chuyên nghiệp trong chương trình giảng dạy tích hợp dựa trên năng lực
Professionalism in competency-based integrated curriculum
(Mỗi chủ đề có tối đa 3 phần trình bày, mỗi phần trình bày 25 phút, trao đổi, hỏi đáp cho cả
phiên 25 phút )
- Trình bày 1: ………
- Trình bày 2: ………
- ……..
15:50 – 17:30

HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 2
Chủ đề: Để đào tạo y khoa sẵn sàng đối phó với những khủng hoảng y tế mới nổi?
Make medical education ready to respond to emerging health crisis

Hội trường Quốc tế A1
International Hall –
Building A1

Giảng đường 601 –
B4
Room 601 – Building
B4

(Mỗi chủ đề có tối đa 3 phần trình bày, mỗi phần trình bày 25 phút, trao đổi, hỏi đáp cho cả
phiên 25 phút )
- Trình bày 1: ………
- Trình bày 2: ………
- ……..
15:50 – 17:30

HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 3
Chủ đề: Chuyển đổi và ứng dụng công nghệ trong đào tạo y khoa
Innovations and Technology transformation and application in medical education
(Mỗi chủ đề có tối đa 3 phần trình bày, mỗi phần trình bày 25 phút, trao đổi, hỏi đáp cho cả
phiên 25 phút )
- Trình bày 1: ………
- Trình bày 2: ………
- ……..

Giảng đường 602 –
B4
Room 602 – Building
B4

15:50 – 17:30

HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 4
Chủ đề: Thực hành tốt giảng dạy bằng phương pháp CBL/TBL/PBL
Best practices in CBL/TBL/PBL teaching

Giảng đường 12 – A3
Room 12 – Building
B4

(Mỗi chủ đề có tối đa 3 phần trình bày, mỗi phần trình bày 25 phút, trao đổi, hỏi đáp cho cả
phiên 25 phút )
- Trình bày 1: ………
- Trình bày 2: ………
- ……..

15:50 – 17:30

HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 5
Chủ đề: Sử dụng công cụ đã được chuẩn hóa để đánh giá năng lực (EPAs - entrustment and
supervision scaling) đối với mô hình đào tạo y khoa dựa trên năng lực (CBME) trong bối
cảnh Việt Nam
Application of Standardized Tools to assess competencies (EPAs - entrustment and
supervision scaling) toward CBME in the Context of Vietnam
(Mỗi chủ đề có tối đa 3 phần trình bày, mỗi phần trình bày 25 phút, trao đổi, hỏi đáp cho cả
phiên 25 phút )
- Trình bày 1: ………
- Trình bày 2: ………
- ……………

Giảng đường 14 – A3

HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 6
Chủ đề: Ứng dụng mô hình phản tĩnh – Rút kinh nghiệm trong đánh giá
Using Reflections for assessment
(Mỗi chủ đề có tối đa 3 phần trình bày, mỗi phần trình bày 25 phút, trao đổi, hỏi đáp cho cả
phiên 25 phút )
- Trình bày 1: ………
- Trình bày 2: ………
- …………………..

Giảng đường 201 –
B4
Room 201 – Building
B4

Room 14 – Building
B4

Ngày 2
8:30 – 10:00

HỘI THẢO VỆ TINH 1
Chủ đề: Lượng giá lâm sàng và công cụ lượng giá trong điều dưỡng
Clinical Assessment and Evaluation Tools in nursing

Giảng đường 601 – B4
Room 601 – Building
B4

8:30 – 10:00

HỘI THẢO VỆ TINH 2
Chủ đề: Chuyển đổi số trong đào tạo Nhân văn Y học giai đoạn ứng phó
với đại dịch Covid – 19: chia sẻ từ Trường Đại học VinUniversity
Digital transformation of medical humanities education during Covid-19
pandemic: an experience at VinUniversity

Giảng đường 602 – B4
Room 602 – Building
B4

8:30 – 11:00

HỘI THẢO VỆ TINH 3
Chủ đề: Đào tạo Răng Hàm Mặt trong thời đại mới: Thách thức và Sáng
tạo
Dental Education in new era: Challenges and Innovations

Giảng đường 12 – A3
Lecture hall 12 – A3

8:30 – 10:00

HỘI THẢO VỆ TINH 4

Giảng đường 14 – A3
Lecture hall 14 – A3

Chủ đề: Thực trạng và xu hướng đào tạo Y học dự phòng và Y tế công
cộng ở Việt Nam và trên Thế giới
Current situation and tendency of preventive medicine and public health
training in Vietnam and around the world
8:30 – 10:00

HỘI THẢO VỆ TINH 5
Chủ đề: Dữ liệu trong đào tạo nghiên cứu khoa học và thực hành chăm
sóc tạo ra giá trị
Data for value based learning healthcare system

8:30 – 10:00

HỘI THẢO VỆ TINH 6
Chủ đề: Giáo dục liên ngành trong thực hành cộng đồng
Inter-professional Education in clinical practice at community

GD 201-B4
Room 201 – Building
B4
GD 201-B4
Room 202 – Building
B4

8:30 – 10:00

HỘI THẢO VỆ TINH 7
Chủ đề: Đào tạo chuyên khoa về tim mạch trong giai đoạn mới: nhu cầu
và cơ hội
Advanced Training in Cardiovascular medicine in new era: unmet needs
and opportunities

10:00 – 10:30

Teabreak
(Đón tiếp đại biểu trở lại phiên toàn thể + giải khát giữa giờ)

Tổ chức trực tuyến

PHIÊN TOÀN THỂ, TRAO GIẢI SINH VIÊN VIẾT TIỂU LUẬN, BẾ MẠC
CLOSING CEREMONY, STUDENT ESSAY CONTEST AWARDS
10:30 – 11:15

Plenary session
Chuyển đổi đào tạo nghề y với triết lý giáo dục: “Bình đẳng, Hội
nhập, Đa dạng hóa”
Hội trường lớn
Transforming health professions education for Equity, Inclusivity
and Diversity as educational philosophy

11:15 – 11:45

Big Hall

Trao giải thƣởng cuộc thi sinh viên viết tiểu luận
Students essay contest award
Tại sao có câu nói “Khi bác sỹ tốt hơn, bệnh nhân sẽ tốt hơn”? Khi
đang là sinh viên Y khoa, bạn chuẩn bị như thế nào để trở thành một
bác sỹ tốt?
Why do people say “Better Doctors Better Patients”? And what do you
do to prepare yourself to become a good doctor when being a medical
student?
11:45 – 12:00
Phát biểu bế mạc
Closing remark
Ngoài ra: (1) Tổ chức triển lãm (đƣa triển lãm trực tuyến trên web) – online Exhibition
(2)Trình bày báo cáo khoa học poster (đƣa lên web của Hội nghị, tạo room riêng, có tƣơng tác giữa độc giả và tác giả, mở từ khi
khai mạc hội nghị đến 7 ngày sau Hội nghị) – poster forum on conference website

