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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký đề tài Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 9 

 

Thực hiện chủ trương nâng cao công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên 

trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Phòng Đào tạo đại học kết hợp với Phòng 

KHCN-HTQT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Trường Đại học Y - 

Dược tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 9 sẽ dự kiến tổ chức vào cuối 

tháng 7 năm 2022.  

Để chuẩn bị tốt cho hội nghị, Nhà trường thông báo cho lãnh đạo các Phòng 

liên quan và Ban Chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn có đề tài hướng dẫn và sinh viên 

trong toàn trường đăng ký tham gia thực hiện đề tài. Những đề tài có chất lượng sẽ 

được tuyển chọn đăng trong Tạp chí Y Dược học của Trường. 

Thời hạn gửi bài: Đăng ký tên đề tài trước ngày 31/5/2022 và nộp toàn văn 

trước ngày 15/7/2022.  

Địa chỉ nhận bài: ThS. Nguyễn Minh Tú, email: nmtu@huemed-univ.edu.vn, 

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - Dược./.  

 
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng KHCN - HTQT; 

- Đoàn TN, Hội SV Trường ĐHYD;  

- BCN Khoa/Bộ môn; 

- Các lớp sinh viên; 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo 
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