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ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16  

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI 
(Thông báo số 2) 

Hà Nội ngày 01 tháng 08 năm 2018 

Kính gửi:  - Các thành viên BCH Hội Tim mạch Học Việt Nam 

  - Các Hội viên Hội Tim mạch Học Việt Nam 

                       - Các quý vị đồng nghiệp 

 

 Theo thông lệ, để liên tục cập nhật, bổ sung các kiến thức cũng như giao lưu hợp tác trong lĩnh 

vực Tim mạch, Hội Tim mạch học Việt Nam sẽ tổ chức Đại Hội Tim Mạch Toàn Quốc Lần Thứ 16 

với chủ đề “Tim mạch trong kỉ nguyên mới: Cá thể hóa điều trị các bệnh cảnh phức tạp”. Đại hội sẽ 

được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Ariyana – TP. Đà Nẵng từ ngày 05-07/10/2018. Hội nghị 

khoa học được tổ chức trong Đại hội lần này dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 2000 đại biểu tham dự và có 

hơn 200 báo cáo viên là các Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch Việt Nam và trên thế 

giới. Đặc biệt, trong đó còn có sự tham gia của các Giáo sư là Chủ tịch của nhiều Hiệp hội Tim mạch 

lớn trong khu vực và thế giới. 

Hội nghị sẽ cập nhật nhiều vấn đề mới với những nội dung phong phú cũng như nhiều báo cáo của các 

chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội Tim mạch học Việt Nam 

cũng 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 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. 

             Tại Đại hội lần này, Hội Tim mạch học Việt Nam sẽ phối hợp cùng Quỹ tim mạch “Chien 

Foundation” tổ chức cuộc thi cho“Các nhà nghiên cứu trẻ”. Cuộc thi sẽ là một cơ hội tốt cho các ứng 

viên là các bác sỹ, điều dưỡng trên toàn quốc với độ tuổi dưới 40, có đề tài nghiên cứu trong chuyên 

ngành tim mạch. Các ứng viên dự thi sẽ phải trình bày đề tài nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh trong 

thời gian 10 phút sau đó tiếp tục trả lời bằng tiếng Anh các câu hỏi của Ban giám khảo bao gồm các 

chuyên gia tim mạch đầu ngành trong và ngoài nước. Ngoài bằng khen và giấy chứng nhận dự thi của 

Hội Tim Mạch Học Việt Nam, ba giải nhất, nhì, ba với tổng trị giá 1550USD sẽ do đại diện của tổ chức 

Chien Foundation trao cho người đoạt giải trong buổi Gala Dinner. Ngoài ra,  Ban tổ chức Đại hội Tim 

mạch Toàn quốc cũng xin trân trọng vinh danh bài báo cáo nghiên cứu khoa học tóm tắt xuất sắc nhất 

với giải thưởng “The best abstract”, trị giá 5.000.000 VND, cũng sẽ được trao trong buổi Gala Dinner. 

 Để Hội nghị có thể tổ chức thành công tốt đẹp, thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi kêu gọi sự tham 

gia tích cực, đóng góp về mọi mặt và với trách nhiệm cao của các thành viên Ban chấp hành Hội, cũng 

như các Hội viên của Hội. Chúng tôi khuyến khích các quý đại biểu gửi ngay bài báo cáo khoa học mới 

nhất của mình đến tham dự và trình bày tại Hội nghị. 
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            Đặc biệt, nhằm khuyến khích sự tham gia của các Bác sỹ chuyên khoa đến từ mọi miền của Tổ 

quốc, Hội Tim mạch học Việt Nam, được sự cho phép của Ban chấp hành quyết định miễn hoàn toàn phí 

tham dự Đại hội đối với: 

- Bác sỹ hiện đang công tác tại các Bệnh viện tuyến huyện hoặc các tỉnh miền núi (vui lòng mang 

theo giấy xác nhận đơn vị công tác khi tham dự Hội nghị). 

- Sinh viên hiện đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y trên toàn quốc (vui 

lòng mang theo thẻ sinh viên khi tham dự Hội nghị). 

 Ban tổ chức quyết định gia hạn đăng ký và nộp báo cáo tóm tắt tới hết ngày 20/08/2018. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi tới: 

 BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 

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: Ms. Lương Phương Thảo/ ĐTDĐ: 0904 976 694 
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 Xin trân trọng cảm ơn. 
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