
HỘI Y HỌC TP.HCM 

LIÊN CHI HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM 

------------- 

  

THÔNG BÁO SỐ 2 

HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC TP.HCM NĂM 2020 
   

Kính gửi: -  Ban Giám đốc các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế 

      -  Quý Thành viên Ban chấp hành Hội GMHS Tp.HCM 

      -  Quý Hội viên  

  

          Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM (Hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM) dự kiến tổ chức Hội 

nghị Khoa học thường niên vào ngày 29 tháng 08 năm 2020 (sáng-chiều) tại Tp.HCM. 

          Ban Tổ chức xin gửi đến Quý Thầy cô và Anh chị hội viên một số thông tin: 

     

1/  V.v đăng bài trên tạp chí Y học Tp.HCM:  

 Hạn cuối nhận thông tin bài đăng tạp chí Y học Tp.HCM qua đường link bên dưới: 15/06/2020  

                Link gửi nội dung bài báo đăng tạp chí Y học Tp.HCM 
 

Hướng dẫn chi tiết về thể lệ viết bài được đính kèm. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ, vui lòng 

liên hệ Ts Phan Tôn Ngọc Vũ qua email vuphan682003@yahoo.com  

 

    2/  V.v tham gia báo cáo tại Hội nghị: 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và sắp xếp hội trường, kính nhờ Quý Thầy cô và Anh chị Hội 

viên tham gia báo cáo tại Hội nghị vui lòng gửi đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho 

Pgs.Ts Nguyễn Thị Quý qua địa chỉ email drngtquy@gmail.com theo mẫu đính kèm     

Hạn cuối nhận thông tin: 30/06/2020   

 

3/ V.v tham dự Hội nghị 

     Để chuẩn bị tốt nhất cho Quý đại biểu tham dự hội nghị (thư mời, tài liệu, hội trường...), BTC 

nhận đăng kí tham dự đến ngày 20/08/2020 qua đường link bên dưới. Sau ngày này, Quý Đại biểu/ 

Hội viên vui lòng đăng kí và đóng phí trực tiếp tại Hội nghị. 

 

                    Link đăng kí tham dự hội nghị    

 

      Nếu đăng kí cho nhiều thành viên trong Khoa cùng lúc, Quý đại biểu vui lòng gửi file theo mẫu 

đính kèm qua email: hoangyen7979@gmail.com                 

https://forms.gle/xNxTYa2HX482hNmR9
mailto:vuphan682003@yahoo.com
mailto:drngtquy@gmail.com
https://forms.gle/3Esr4ZUW2JcscutW8
mailto:hoangyen7979@gmail.com


  

    Phí tham dự:   + đăng kí trước ngày 20/08/2020: 100.000đ/HV;  

                             + đăng kí trực tiếp tại hội nghị: 200.000 đ/HV 

     Phí cấp chứng nhận đào tạo liên tục: 200.000 đ/HV 

 

     Thông tin chuyển khoản: 

- Tên tài khoản: Liên chi hội Gây mê Hồi sức Tp.HCM 

- Số tài khoản: 007100.4914697 

- Ngân hàng: Vietcombank – chi nhánh Tp.HCM 

- Nôi dung chuyển khoản: Tên Hội viên – Tên Bệnh viện – Phí tham dự/CME ngày 29/08/2020 

 

BTC mong sớm nhận được thông tin từ Quý đồng nghiệp. 

Trân trọng. 

 

Trưởng Ban tổ chức – Bs.Ck2 Nguyễn Ngọc Anh 


