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THÔNG BÁO 

Về việc khen thưởng viên chức, người lao động, sinh viên có bài báo khoa học  

được đăng trên tạp chí quốc tế có bình duyệt và tạp chí MedpharmRes 
 

Kính gửi:  

- Trung tâm Sapharcen; 

- Các bộ môn; 

- Văn phòng khoa Dược; 

- Đơn vị đảm bảo chất lượng giáo dục. 

 

Khoa Dược thông báo về việc khen thưởng viên chức, người lao động và sinh viên 

đại học trực thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có bài báo khoa học được đăng trên 

tạp chí quốc tế có bình duyệt và tạp chí MedpharmRes như sau: 

1. Đối tượng được khen thưởng:  

• Cán bộ viên chức trực thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đang hưởng 

lương và đã ký hợp đồng lao động theo Luật định. 

• Sinh viên đại học đang theo học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các quy định xét thưởng: 

• Bài báo ghi rõ nơi làm việc của tác giả (author’s affiliation) là “University 

of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city” và được trích dẫn ở vị 

trí thứ nhất. 

• Bài báo (chưa được khen thưởng) xuất bản từ ngày 01/01/2019. 

• Các quy định xét thưởng cho từng đối tượng cụ thể xem chi tiết tại Quy trình xét 

duyệt và khen thưởng (ĐHYD-NCKH/QT.03) – Phiên bản 2.0 (file đính kèm). 

3. Hồ sơ xét thưởng gửi về tổ HTQT-NCKH, Khoa Dược trước ngày 26/11/2020 

gồm:  

• Bản in: 01 phiếu đăng kí chung cho nhiều bài báo (mẫu đính kèm thông báo 

trên website Khoa Dược), 01 bản in cho mỗi bài báo. 

• File: phiếu đăng kí và bài báo gửi về email nckhduoc@ump.edu.vn.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chủ nhiệm khoa (đề báo cáo); 

- Lưu: VT, HTQT-NCKH. 

KT. TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 
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