
 

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019 

 (Phối hợp với Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam nhân kỷ niệm 30 thành lập) 
 

Hà Nội ngày 19 tháng 02 năm 2019 
 

Kính gửi:  - Các bác sỹ trên toàn quốc và các quý đồng nghiệp 

- Các Công ty/ Tổ chức/ Doanh nghiệp 
                      

Tháng 11 năm nay 2019, Viện Tim mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 

năm ngày thành lập để ghi nhớ công sức của các thế hệ thầy cô và đồng nghiệp, đánh dấu những tiến bộ vượt 

bậc về khoa học kỹ thuật của Viện Tim mạch cũng như ghi nhận những đóng góp đáng kể cho ngành Tim 

mạch Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
 

         Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam, Viện Tim mạch sẽ phối hợp cùng Hội 

Tim mạch đồng tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành tim mạch với các báo cáo cập nhật nhất để chia sẻ 

những thành tựu, tiến bộ, kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch, do các chuyên gia đầu 

ngành trong nước và quốc tế trình bày. Hội nghị khoa học sẽ diễn ra trong 02 ngày từ 09-10/11/2019 tại TP. 

Hà Nội với sự tham gia của các đại biểu, các thầy thuốc, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch 

từ các bệnh viện trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội Tim mạch học Việt Nam cũng 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 Tim mạch, các bác sỹ và các bạn đồng nghiệp trên toàn quốc quan 

tâm tới lĩnh vực tim mạch tham gia hội nghị  lần này. 
 

 Để Hội nghị có thể tổ chức thành công tốt đẹp, thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi khuyến khích các 

quý đại biểu gửi bài báo cáo khoa học mới nhất của mình đến tham dự và trình bày tại Hội nghị. 
 

              Mọi ý kiến đóng góp xin gửi tới: 

BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019 

Địa chỉ: Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai – 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội 

Người đại diện: PGS.TS Phạm Mạnh Hùng/ĐTDĐ: 0913 519 417 

Người liên hệ: Chị Lương Phương Thảo/ ĐTDĐ: 0904 976 694 

Email: congress@vnha.org.vn 

Xin trân trọng cảm ơn. 
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