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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

      Thừa thiên Huế, ngày  02 tháng 5  năm 2019 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2019  

CỦA HỘI Y HỌC GIỚI TÍNH VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Quí Thầy Cô, Quí đồng nghiệp, Quí Công ty 

 

Ban tổ chức Hội nghị khoa học năm 2019 của Hội Y học Giới tính Việt Nam xin trân trọng 

thông báo nội dung chương trình của Hội nghị khoa học năm 2019 sẽ được tổ chức như sau:  

1. Chủ đề chính của hội nghị: “ Y học giới tính của Việt nam ngày nay”. 

2. Địa điểm dự kiến: 

Hội nghị chính thức dự kiến: Tại trường Đại học Y Dược Huế , 09 Ngô Quyền, Huế 

3. Thời gian dự kiến:  

Ngày 22-23 tháng 11 năm 2019  

4. Nội dung của hội nghị khoa học với nội dung :  

4.1. Những tiến bộ của Y học giới tính trong nước và thế giới. 

- Rối loạn biệt hóa giới tính 

- Rối loạn cương  

- Rối loạn xuất tinh: xuất tinh sớm, khó xuất tinh … 

- Vô sinh  

- Suy giảm testosterone ở nam giới 

- Ung thư cơ quan sinh dục nam và điều trị 

- Bệnh lý tuyến tiền liệt tuyến và các rối loạn tình dục ở nam giới lớn tuổi 

- Các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

4.2. Cập nhật Y học giới tính quốc tế và trong nước. 

4.3. Lớp Đào tạo liên tục về Y học giới tính   

5. Chương trình dự kiến 

 

Ngày 22/11 

 

7:30 – 11:30   Chương trình đào tạo liên tục 

13:30   Đón tiếp đại biểu 

14:30 Khai mạc 

15:00 – 17:00 Báo cáo khoa học phiên báo cáo tổng quan 

18:00 Gala dinner 
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Ngày 23/11 

 

 Hội trưởng 1 Hội trường 2 Hội trưởng 3 

7:30 Rối loạn tình dục và các 

bệnh lý liên quan ( tim 

mạch, tuyến tiền liệt…) 

Vô sinh  Bệnh lý cơ quan sinh 

dục  

9:00 Giải lao 

10:15 Suy giảm testosterone Vô sinh Giới tính và Rối loạn 

biệt hóa giới tính 

11:30 Hội thảo vệ tinh Hội thảo vệ tinh Hội thảo vệ tinh 

14:00 Rối loạn cương Các phẫu thuật 

điều trị các bệnh lý 

nam khoa 

Y học cổ truyền và 

Nam khoa 

15:30 Giải lao 

15:45 Rối loạn xuất tinh Bệnh lý lây qua 

đường tình dục 

Y học cổ truyền và 

Nam khoa 

16:30- 

17:00 
Kết luận và bế mạc HN 

 

6. Ban tổ chức Hội nghị: 

- Chủ tịch Hội nghị: GS TS Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam 

- Đồng chủ tịch: PGS TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại 

học Y Dược Huế 

- Trưởng ban tổ chức: PGS TS Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện trường Đại học Y 

Dược Huế, Phó chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế, Ủy viên BCH Hội Y 

học Giới tính Việt Nam 

- Đồng trưởng ban tổ chức: PGS TS Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng Khoa học Công 

nghệ Hợp tác Quốc tế trường Đại học Y Dược Huế 

- Thành viên BTC gồm các thành viên của BCH Hội Y học Giới tính Việt Nam, của trường 

Đại học Y Dược Huế và của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế 

7. Thành phần tham dự:  

- Hội Y Học Giới Thế Giới  

- Hội Y Học Giới Tính Châu Á Thái Bình Dương 

- Chủ tịch Hội Y Học Giới Tính Việt Nam   

- Các chuyên gia chuyên ngành y học giới tính và các chuyên ngành liên quan ở Việt Nam 

- Các chuyên gia từ các nước 

- Các công ty và cá nhân có quan tâm đến Y học giới tính  

8. Số lượng đại biểu dự kiến:  

- Dự kiến : 300 – 400 đại biểu  

9. Bài báo cáo và đăng tạp chí: 

- Các bài cáo được duyệt sẽ được đăng tại tạp chí TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC Trường Đại 

học Y Dược Huế (0,75 điểm ) 

9.1. Ban tổ chức  in th ng báo và kính mời qu  đ ng nghi p g i bài và đăng k  tham gia 
Hội nghị theo các hình thức: 

- Báo cáo chính thức trong hội nghị 8 ph t  
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- Báo cáo bằng Video 

- Triển l m các công trình bằng poster  

9.2. Quy định của bài báo 

- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4  Bảng m  Unicode: TCVN 

6909:2001. Font chữ: Times New Roman  Cỡ chữ 12  Cách dòng: dòng đơn  Canh lề: lề 

trái 3 5cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 5cm, lề dưới 2 5 cm  Báo cáo toàn văn dài không quá 6 

trang. 

- Các phần của một bài báo cáo đầy đủ: Một báo cáo khoa học có những phần được sắp 

xếp theo thứ tự sau đây: Tên đề tài nghiên cứu khoa học , Tên tác giả/nhóm tác giả, Tóm 

tắt tiếng Việt và Anh, Nội dung bài báo, Tài liệu tham khảo  Họ tên, địa chỉ email, số 

điện thoại của người chịu trách nhiệm về bài báo. 

9.3. Báo cáo bằng video: Ban tổ chức khuyến cáo các đồng nghiệp thực hiện các video về các 
phẫu thuật, các kỹ thuật  Các video được dựng hoàn chỉnh  Thời lượng khoảng 10-15 ph t  

Chất lượng hình ảnh tốt  Với những video có chất lượng về nội dung và hình ảnh, BTC sẽ 

xin phép tác giả để làm thành các đĩa phim tài liệu chuyên ngành  

9.4. Báo cáo poster: poster được trình bày ở khổ giấy 90cm x 120cm ( hoặc khổ giấy A0), chứa 

đựng nội dung nghiên cứu của tác giả và được trình bày tóm tắt gồm các phần như báo cáo 

toàn văn  

9.5. Thời gian nhận bài : đến 30/8/2019.  

Bài gửi tham dự Hội nghị sẽ được Ban Khoa học xem xét và duyệt đồng ý đăng tạp chí, báo 

cáo tại hôị trường hoặc bằng poster  

9.6. Địa chỉ g i bài và đăng k  tham dự hội nghị: 

Theo địa chỉ email:  tcydhue@gmail.com 

C/c      lhgngoc@huemed-univ.edu.vn 

  Hoặc gửi CD qua bưu điện theo địa chỉ :    

CN Lê Hoàng Gia Ngọc,  

Phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác quốc tế ,  

Trường Đại học Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền Huế 

ĐT: 0234 3 822873    Di động: 0903550010 

Các thông tin cập nhật về Hội nghị xin theo dõi trên trang web của Hội Tiết niệu Thận 

học Thừa thiên Huế : http://tietnieuthanhochue.com/ 

10. Mọi th ng tin liên quan đến Hội nghị  in liên h  với: 

PGS TS Lê Đình Khánh   ĐT 0913 45 39 45  

Email:  ledinhkhanh@hotmail.com                

C/c   ledinhkhanhdhyh@gmail.com   

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp nhiệt tình của quý Thầy Cô, quý 

đồng nghiệp, các công ty Dược ph m, thiết bị y tế và các bệnh viện… nhằm góp phần cho thành 

công cho Hội nghị  

                             TM BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

     PHÓ CT HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TT HUẾ 

  

 

 

 

                                                                                      PGS.TS.LÊ ĐÌNH KHÁNH 

mailto:tcydhue@gmail.com
mailto:lhgngoc@huemed-univ.edu.vn
http://tietnieuthanhochue.com/
mailto:ledinhkhanh@hotmail.com
mailto:ledinhkhanhdhyh@gmail.com
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Ghi chú:  

- Khi gửi bài hoặc đăng ký tham dự Hội nghị, làm ơn ghi ở subject trên email hoặc trên 

phong bì: BÀI GỬI HỘI NGHỊ YHGT 2019 hoặc ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ  

YHGT 2019. 

- Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Hội nghị, xin theo dõi trên trang web của Hội Tiết niệu 

Thận học Thừa thiên Huế    http://tietnieuthanhochue.com      

- Mẫu đăng ký: 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

               HỘI NGHỊ KHOA HỌC NĂM 2019 CỦA HỘI Y HỌC GIỚI TÍNH VIỆT NAM 

Họ và tên:                                                       Học hàm                     Học vị                  ........ 

Chức vụ:                                                                                                                     ............. 

Cơ quan:                                                                                                    .............................. 

Địa chỉ liên lạc                                                                                                             ........... 

Số điện thoại:                                    Email       (đề nghị ghi rõ nếu gửi thư)........................ 

Hình thức tham dự:                  

Đăng ký tham dự Hội nghị  

Đăng ký gửi bài  

Đăng ký bài báo cáo  tại Hội nghị  

Đăng ký gửi Video  

Đăng ký tham dự báo cáo video  

 

 

http://tietnieuthanhochue.com/
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

         Thừa thiên Huế, n à  02  th n  5 năm 2019 

 

THƯ NGỎ 

 

           ính gửi:  Quí Công ty 

 

 Hội Y học Giới tình Việt Nam sẽ kết hợp với Trường Đại học Y Dược Huế, Hội Tiết 

niệu Thận học Thừa thiên Huế và Bệnh viện TW Huế  tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc 
năm 2019. 

1. Chủ đề chính của hội nghị: “ Y học giới tính của Việt nam ngày nay”. 

2. Địa điểm dự kiến: 

Hội nghị chính thức dự kiến: Tại trường Đại học Y Dược Huế  

3. Thời gian dự kiến:  

Ngày 22-23 tháng 11 năm 2019  

4.  Nội dung của hội nghị khoa học :  

4.1. Những tiến bộ của Y học giới tính trong nước và thế giới. 

- Rối loạn biệt hóa giới tính 

- Rối loạn cương  

- Rối loạn xuất tinh: xuất tinh sớm, khó xuất tinh … 

- Vô sinh  

- Suy giảm testosterone ở nam giới 

- Ung thư cơ quan sinh dục nam và điều trị 

- Bệnh lý tuyến tiền liệt tuyến và các rối loạn tình dục ở nam giới lớn tuổi 

- Các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

4.2. Cập nhật Y học giới tính quốc tế và trong nước. 

4.3. Lớp Đào tạo liên tục về Y học giới tính 

4.4. Chương trình dự kiến 

  Ngày 22/11 

 

7:30 – 11:30   Chương trình đào tạo liên tục 

13:30   Đón tiếp đại biểu 

14:30 Khai mạc 

15:00 – 17:00 Báo cáo khoa học phiên báo cáo tổng quan 

18:00 Gala dinner 
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Ngày 23/11 

 

 Hội trưởng 1 Hội trường 2 Hội trưởng 3 

7:30 Rối loạn tình dục và các 

bệnh lý liên quan ( tim 

mạch, tuyến tiền liệt…) 

Vô sinh  Bệnh lý cơ quan sinh 

dục  

9:00 Giải lao 

10:15 Suy giảm testosterone Vô sinh Giới tính và Rối loạn 

biệt hóa giới tính 

11:30 Hội thảo vệ tinh Hội thảo vệ tinh Hội thảo vệ tinh 

14:00 Rối loạn cương Các phẫu thuật 

điều trị các bệnh lý 

nam khoa 

Y học cổ truyền và 

Nam khoa 

15:30 Giải lao 

15:45 Rối loạn xuất tinh Bệnh lý lây qua 

đường tình dục 

Y học cổ truyền và 

Nam khoa 

16:30- 

17:00 

Kết luận và bế mạc HN 

 

5. Thành phần tham dự:  

- Hội Y Học Giới Thế Giới  

- Hội Y Học Giới Tính Châu Á Thái Bình Dương 

- Chủ tịch Hội Y Học Giới Tính Việt Nam   

- Các chuyên gia chuyên ngành y học giới tính và các chuyên ngành liên quan ở Việt 
Nam 

- Các chuyên gia từ các nước 

- Các công ty và cá nhân có quan tâm đến Y học giới tính  

6. Số lượng đại biểu dự kiến:  

- Dự kiến : 300 – 400 đại biểu  

7. Mọi thông tin liên quan đến Hội nghị xin liên hệ với: 

PGS TS Lê Đình Khánh  

BV Trường ĐH Y Dược Huế, 41 Nguyễn Huệ Huế.     

Điện thoại: 0913 45 39 45 

Email:   ledinhkhanh@hotmail.com   

C/c  ledinhkhanhdhyh@gmail.com 

Các thông tin cập nhật về Hội nghị xin theo dõi trên trang web của Hội Tiết niệu Thận 

học Thừa thiên Huế : http://tietnieuthanhochue.com/ 

 

mailto:ledinhkhanh@hotmail.com
http://tietnieuthanhochue.com/


Hội Y học Giới tính Việt Nam.                Địa chỉ:  Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 

Tràng thi,  Hà Nội.                            Email: hoiyhocgioitinh@gmail.com                                                      

Số tài khoản:  0711000246052 Tại ngân hàng: Vietcombank Thanh Xuân, Hà Nội 
   3 

 

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp nhiệt tình của quí Thầy Cô, 

quí đ ng nghiệp, các công ty Dược ph m, thiết bị y tế và các bệnh viện… nh m góp phần 

cho thành công cho Hội nghị, đ ng thời ban tổ chức c ng sẽ ưu tiên về mức tài trợ cho 

những công ty đăng ký tài trợ trước. 

            TM BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

   PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TT HUẾ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PGS.TS. LÊ ĐÌNH KHÁNH               



Hội Y học Giới tính Việt Nam.                Địa chỉ:  Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 

Tràng thi,  Hà Nội.                            Email: hoiyhocgioitinh@gmail.com                                                      

Số tài khoản:  0711000246052 Tại ngân hàng: Vietcombank Thanh Xuân, Hà Nội 
   4 

 

 THÔNG TIN TÀI TRỢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2019  

HỘI Y HỌC GIỚI TÍNH VIỆT NAM  

1. Tài trợ Hội nghị: 

- Tài trợ kim cương:    400 triệu VND.   

- Tài trợ vàng         :   300 triệu VND. 

- Tài trợ bạc        :  200 triệu VND.  

- Tài trợ  đ ng:    100 triệu VND. 

2. Hội thảo vệ tinh  :  

- 80.000.000 VND/hội thảo  

3. Đăng quảng cáo trong tạp chí và kỷ yếu:  

- Bìa 4:   25.000.000 VND   

- Bìa 2:   20.000.000 VND 

- Bìa 3:   20.000.000 VND   

- Trang ruột:  10.000.000 VND/trang 

4. Giới thiệu về công ty trong hội nghị: 20,000,000 VND/báo cáo 

5. Quầy quảng cáo sản phẩm: 30,000,000 VND/ quầy 

6. Phí tham dự:  

- Đối với các công ty có tham gia tài trợ các mức từ đ ng trở lên: đăng ký 250.000 

VND/khách (g m: Túi xách, kỷ yếu, thẻ đeo, phiếu đề nghị và chứng nhận CME, tea 
break, Lunch box…) 

- Đối với các công ty không tham gia tài trợ và các cá nhân: đăng ký: 500.000 

VND/khách (g m: Túi xách, kỷ yếu, thẻ đeo, phiếu đề nghị và chứng nhận CME, tea 
break, Lunch box…) 

7. Quyền lợi tài trợ 

7.1. Tài trợ  im cương (400.000.000 VND): 

- Có Logo chính lớn nhất trên mọi ấn ph m, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

- Được tự chọn gian hàng rộng và vị trí thuận lợi nhất trong hội nghị. 

- Đọc lời chào mừng trong buổi khai mạc hoặc liên hoan chính: 5 phút. 

- Đặt banner trong khu vực hội nghị. 

- 20 phiếu mời cho bác sĩ 

7.2. Tài trợ Vàng (300.000.000VND):  

- Có Logo lớn nhì trên mọi ấn ph m, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

- Gian hàng có diện tích rộng và vị trí thuận lợi trong hội nghị. 

- Ưu tiên cung cấp dụng cụ mổ thị phạm nếu là công ty thiết bị y tế 

- Đặt banner trong khu vực hội nghị. 

- 15 phiếu mời cho bác sĩ 

7.3. Tài trợ Bạc  (200.000.000):  



Hội Y học Giới tính Việt Nam.                Địa chỉ:  Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 

Tràng thi,  Hà Nội.                            Email: hoiyhocgioitinh@gmail.com                                                      

Số tài khoản:  0711000246052 Tại ngân hàng: Vietcombank Thanh Xuân, Hà Nội 
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- Có Logo trên mọi ấn ph m, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

-  01 Gian hàng triển lãm trong hội nghị ở khu vực tài trợ bạc. 

- 5 phiếu mời cho bác sĩ 

7.4. Tài trợ đồng (100.000.000VND) 

- Có Logo trên mọi ấn ph m, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

-  01 Gian hàng triển lãm trong hội nghị ở khu vực tài trợ bạc. 

8. Các mức và dạng tài trợ khác:   

- Ban tổ chức c ng hoan nghênh các đơn vị, công ty tham gia tài trợ dưới các hình thức 

khác nhau như sản ph m (ví dụ cặp tài liệu, tài liệu hội nghị, các suất ăn trưa/tối…), 

tài trợ tiền đi lại, ăn ở hay lệ phí hội nghị cho các đại biểu tham dự …tổ chức các buổi 

workshop… 

 

 Để Hội nghị thành công, Ban tổ chức khuyến cáo 

- Các công ty không tổ chức mời riêng các Bác sĩ ăn vào các buổi trưa và Galadinner, 
mà nên để sau ngày hội nghị 

- Ban tổ chức đã bố trí cơm trưa cho các đại biểu ngay tại từng Hội trường Hội nghị 

- Ban tổ chức hoan nghênh các công ty tổ chức các buổi workshop, Khách sạn có thể 
tổ chức đ ng thời nhiều phòng Hội thảo vệ tinh cho các cty 

- Sau chương trình Hội nghị, Công ty có nhu cầu tổ chức cho các Bác sĩ tham quan, 

xin c ng đăng ký cho ban thư ký (công ty tự liên hệ bộ phận tổ chức tham quan) 

Để bảo đảm quyền lợi cho công ty tài trợ và chu n bị cho Hội nghị, ban tổ chức kính 

đề nghị Quý công ty tài trợ Hội nghị, có nhu cầu mời các Bác sĩ tham dự Hội nghị, trưng bày 

sản ph m gian hàng và quảng cáo tại Hội nghị thông báo cho ban tổ chức các thông tin cần 
thiết sau trước ngày 30 tháng 06 năm 2019 g m các nội dung: 

- Các mức và dạng tài trợ, số tiền tài trợ  

- Số lượng các Bác sĩ và đại biểu tham dự Hội nghị, tham quan   

- Trưng bày sản ph m tại gian gian hàng triển lãm  

- Hội thảo vệ tinh,  

- Trình bày giới thiệu sản ph m tại Hội nghị  

- Các hình thức tài trợ khác 

 Sau đó Ban tổ chức tổng hợp, bàn bạc cách thức tiến hành và ký Hợp đ ng với công 
ty để thực hiện.  

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban tổ chức 

- PGS TS Lê Đình Khánh, PGĐ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế 

Số 41, đường Nguyễn Huệ, P. Vĩnh Ninh, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế 

Điện thoại: 0913 45 39 45   Email: ledinhkhanh@hotmail.com,  

C/c ledinhkhanhdhyh@gmail.com  
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