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THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 17
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020
Kính gửi:

- Các thành viên BCH Hội Tim mạch Học Việt Nam
- Hội viên Hội Tim mạch học Việt Nam và các quý vị đồng nghiệp

Theo kế hoạch đã thống nhất của Ban chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội Tim mạch
dự kiến tổ chức Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 17 với chủ đề “Tim mạch học trong kỷ nguyên
mới: Biến thách thức thành cơ hội” tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, TP. Đà Nẵng từ ngày 1618/10/2020. Tuy nhiên, do thời điểm hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp,
ngày 6/8/2020 Thường trực Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam đã họp và quyết định tổ chức Đại
hội và Hội nghị Tim mạch toàn quốc lần thứ 17 dưới hình thức trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội
và TP. Hồ Chí Minh.
Dự kiến chương trình Đại hội như sau:
- Chiều tối thứ 6 ngày 16/10/2020: Lễ khai mạc và Họp Ban chấp hành online.
- Thứ 7 ngày 17/10/2020: Chương trình hội nghị khoa học online.
- Từ chiều thứ 6 ngày 16/10/2020 đến sáng chủ nhật ngày 18/10/2020: Chương trình đào tạo
liên tục online.
Chương trình hội nghị khoa học sẽ cập nhật nhiều vấn đề mới với nội dung phong phú cũng
như nhiều báo cáo trực tuyến của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ hội
nghị, Hội Tim mạch học Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo liên tục có cấp chứng chỉ (đã
được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế) dành cho các bác sĩ và điều dưỡng có nhu cầu.
Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi trân trọng kính mời các thành viên Ban chấp hành Hội
Tim mạch học Việt Nam, hội viên của Hội và các bạn đồng nghiệp quan tâm tới lĩnh vực tim mạch
tham gia Hội nghị lần này.
(Chương trình Hội nghị chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất).
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