
 
 

             HỘI NGHỊ KH&CN TUỔI TRẺ  

   Ờ   ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘ    ĂM 2022 

 

Thời gian tổ chức: 08h00-16h30, ngày 14 tháng 7 năm 2022 ( hứ 5) 

Hình thức tổ chức:  rực tiếp 

Địa điểm:  rường Đại học Y tế công cộng 

Thời gian Nội dung  gười thực hiện Địa điểm 

Khai mạc Hội nghị 

07h45-8h00 Đón tiếp đại biểu Đoàn Thanh niên 

C208 

08h00-8h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

PGS.TS. Trần Thị 

Tuyết Hạnh- Trưởng 

phòng QLKH&HTPT 

08h10-8h25 Phát biểu của Lãnh đạo Trường ĐHYTCC 
GS.TS. Hoàng Văn 

Minh- Hiệu trưởng 

08h25- 8h30 
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng giám 

khảo  
Phòng QLKH&HTPT 

08h30-08h45 
Họp Hội đồng giám khảo (công bố quy chế 

chấm báo cáo) 

Ban giám khảo 

Thư ký 

Thi báo cáo khoa học 

9h00- 11h30 
Chuyên ngành Y tế công cộng 1 (Dinh dưỡng, 

PCCT, PHCN): 06 báo cáo 

 an gi m khảo 

  o c o vi n 

Thư ký 

(giảng viên, sinh viên 

quan tâm tới các chủ 

đề có thể tham dự tại 

các phòng thi) 

 

C203 

9h00-11h30  

Chuyên ngành Y tế công cộng 2 (Khoa học xã 

hội, Sức khỏe môi trường, Hệ thống y tế): 06 

báo cáo 

C206  

9h00-11h30 
Lĩnh vực Kỹ thuật xét nghiệm y học, Đánh giá 

hiệu quả thuốc: 06 báo cáo 
C211 

13h30-15h10 
Chuyên ngành Y tế công cộng 1 (Dinh dưỡng, 

PCCT, PHCN): 04 báo cáo 
C203 

13h30-14h45 

Chuyên ngành Y tế công cộng 2 (Khoa học xã 

hội, Sức khỏe môi trường, Hệ thống y tế): 03 

báo cáo 

C206  

13h30-15h10 

Chuyên ngành Y tế công cộng 3 (Kỹ thuật xét 

nghiệm y học, Đ nh gi  hiệu quả thuốc): 05 

báo cáo 

C211 

15h15-15h45 
Họp Hội đồng giám khảo (hoàn thiện hồ sơ 

chấm điểm và công bố điểm chấm) 

Ban giám khảo 

Thư ký 
C211 

Bế mạc và trao giải 

15h45-16h10 Tổng kết, công bố giải Phòng QLKH&HTPT 

C208 
16h10-16h30 Trao giải và bế mạc Hội nghị 

GS.TS. Hoàng Văn 

Minh  

 


