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CỤC QUẢN LÝ 

 Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-YDCT 
 

         Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về quy định bài viết và thời gian nộp bài viết tham gia 

 Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ hai  

“Y, Dược cổ truyền trong phòng và điều trị Covid-19” 

 

  

Ngày 02/3/2022, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế đã ban hành 

thông báo số 08/TB-YDCT về việc thay đổi chủ đề Hội thảo khoa học Y, Dược 

cổ truyền toàn quốc lần thứ hai thành “Y, Dược cổ truyền trong phòng và điều 

trị Covid - 19” với mục đích nhằm chia sẻ, trao đổi học thuật, kinh nghiệm và 

giới thiệu sản phẩm y dược cổ truyền trong phòng và điều trị Covid -19. 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế kính mời các tổ chức, đơn vị và 

các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, thầy thuốc, giảng viên viết bài báo cáo khoa 

học tham gia Hội thảo theo chủ đề nêu trên. 

Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến tháng 10 năm 2022. 

Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng khoa học tuyển chọn những bài viết có 

chất lượng, nội dung tốt để đưa vào tài liệu Hội thảo và gửi Tạp chí Y Dược cổ 

truyền Việt Nam xét chọn đăng bài trong tạp chí. 

Thời gian nhận bài viết, một số quy định về bài viết, quyền lợi tác giả 

được gửi kèm theo Thông báo này và được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cập 

nhật trên trang thông tin điện tử của Cục, địa chỉ http://ydct.moh.gov.vn 

Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ TS.BS Hoàng Thị Hoa Lý, 

ĐT 0912.081218 hoặc BS. Phạm Việt Dũng, ĐT 0917.841039. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của các tổ chức và cá nhân.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Theo Danh sách đính kèm Thông báo; 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Website Cục QL YDCT (để đăng tải); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Thịnh 
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http://ydct.moh.gov.vn/


MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC 

Y DƯỢC CỔ TRUYỀN LẦN THỨ HAI 

(Đính kèm Thông báo số        /TB-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) 

 

1. Nơi nhận: Bài viết tham gia Hội thảo khoa học y dược cổ truyền lần 

thứ hai xin gửi trực tiếp về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế, địa chỉ 

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, bản mềm gửi theo địa chỉ thư điện 

tử: dungpv.ydct@moh.gov.vn 

2. Thời hạn nhận bài và đăng kí tham gia hội thảo. 

- Thời hạn đăng ký Tên bài viết và Bản tóm tắt bài viết: hạn chót vào 

ngày 20/7/2022. 

- Gửi bài viết toàn văn: hạn chót vào ngày 25/8/2022. 

3. Quy cách Bản tóm tắt và Toàn văn bài viết 

3.1. Bản tóm tắt bài viết: phải được đánh máy, bằng tiếng Việt, tối đa 01 

trang A4, font chữ Times New Roman (unicode), cỡ chữ 14, lề trên 3cm, lề dưới 

2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, kèm bản mềm gửi qua địa chỉ email tại mục 1. 

3.2. Toàn văn bài viết: phải được đánh máy, bằng tiếng Việt, tối đa 10 

trang A4, font chữ Times New Roman (unicode), cỡ chữ 14, lề trên 3cm, lề dưới 

2cm, lề trái 3cm, lề phải 2 cm, kèm bản mềm gửi qua địa chỉ email tại mục 1. 

3.3. Tiêu đề của bài viết: chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ 

và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (E-mail, số di động của 

tác giả chịu trách nhiệm chính). 

4. Trình tự nội dung bài viết: 

(1) Tóm tắt (bao gồm cả tóm tắt bằng tiếng Anh) 

(2) Đặt vấn đề (bao gồm cả mục đích nghiên cứu) 

(3) Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

(4) Kết quả nghiên cứu 

(5) Bàn luận 

(6) Kết luận 

(7) Kiến nghị (nếu có) 

(8) Tài liệu tham khảo: sắp xếp thứ tự A, B, C tên tác giả đầu tiên (nếu tài 

liệu có nhiều tác giả), theo thứ tự tự: Tên tác giả, tên bài báo, tên ấn phẩm, tập, 

số, tháng năm, số trang đầu cuối; nếu là sách xin ghi: Nhà xuất bản, nơi xuất 

bản, năm xuất bản, trang đầu cuối đoạn sử dụng. (Không quá 10 tài liệu) 

(9) Các bảng, biểu đồ, ảnh cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, chú thích. Các 

thuật ngữ, phiên âm, đơn vị đo lường thống nhất theo quy định của Nhà nước. 

Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả, nội 

dung bài (số liệu thu thập và phân tích của nghiên cứu). 
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5. Quyền lợi của tác giả: 

- Các bài viết được Hội đồng khoa học của Hội thảo thông qua sẽ được in 

trong cuốn tài liệu hội thảo, tác giả có bài viết sẽ được nhận 01 cuốn tài liệu hội 

thảo.  

- Tác giả, nhóm tác giả có báo cáo tham luận trực tiếp tại Hội thảo sẽ 

được Ban tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia Hội thảo khoa học. 

- Hội đồng khoa học của Hội thảo sẽ phối hợp với tạp chí Y dược cổ 

truyền Việt Nam để tuyển chọn các bài viết đáp ứng xuất bản tạp chí. Tác giả, 

nhóm tác giả có bài viết được tuyển chọn in trong tạp chí được hưởng những 

quyền lợi về công bố khoa học theo quy định hiện hành. 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về thuốc, sản phẩm y dược cổ truyền được 

duyệt in trong cuốn tài liệu Hội thảo là một trong những tiêu chí được xem xét 

xác định nguồn gốc xuất xứ công thức bài thuốc theo quy định về đăng ký lưu 

hành thuốc cổ truyền. 

- Bài viết không được duyệt sẽ không được trả lại bảo thảo. 

6. Kinh phí: Ban tổ chức sẽ có thông báo sau. 
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DANH SÁCH 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-YDCT ngày    tháng 6 năm 2022 của  

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) 

 

1. Bệnh viện y học cổ truyền (y dược cổ truyền) các tỉnh, thành phố và các 

Bộ/Ngành; 

2. Các Bệnh viện: Y học cổ truyền TW, Châm cứu TW, Tuệ Tĩnh; 

3. Khoa y học cổ truyền các Bệnh viện đa khoa, Chuyên khoa; 

4. Bệnh viện thuộc các trường Đại học, Học viện; 

5. Các Viện nghiên cứu về y, dược; 

6. Các Trường Đại học về Y, Dược; 

7. Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế 

8. Các Hội nghề nghiệp có liên quan; 

9. Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y, dược cổ truyền 

10.  Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thầy thuốc, giảng viên lĩnh vực y, 

dược cổ truyền. 
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