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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

      Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2020 

 

THÔNG BÁO SỐ 7 

Hội Nghị khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam,  

Hội nghị khoa học lần XIV Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế  

Đại hội Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Kính gửi: Quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp, quí Công ty, tổ chức 

 Ban tổ chức Hội Nghị khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu - Thận học 

Việt Nam, Hội nghị khoa học lần XIV Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế, và Đại hội 

Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 xin trân trọng gửi đến quí Thầy Cô, 

quí đồng nghiệp, quí Công ty, Tổ chức một số thông tin cập nhật liên quan : 

1. Chủ đề chính của hội nghị: “Tiết niệu – Thận học Việt Nam thời kỳ hội nhập” 

2. Chủ tịch Hội nghị:  

- PGS TS Vũ Lê Chuyên, chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam 

3. Đồng chủ tịch:  

- GS TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Huế 

4. Trưởng ban tổ chức:  

- PGS TS Hoàng Văn Tùng, Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế 

5. Thường trực: 

- PGS TS Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc BV Trường ĐH Y Dược Huế 

- PGS TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng KHCN-HTQT trường 

ĐH Y Dược Huế 

- TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa ngoại Tiết niệu BV TW Huế 

6. Địa điểm: 

- Mổ thị phạm:  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền, Huế, truyền 

hình trực tiếp lên tại HT của nhà hát Sông Hương 

- Hội nghị chính thức Nhà hát Sông Hương - Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi TP 

Huế 

7. Thời gian :   15-16/01/2021 

8. Chương trình dự kiến: Xin xem file chương trình cập nhật trên trang web Hội Tiết 

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

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 (1,0 điểm ) 

- Các bài được chọn báo cáo tại Hội nghị được đưa vào trong chương trình cũng như 

các bài được phản biện đồng ý và được đăng tạp chí sẽ được thông báo đến tác giả qua 

email đăng ký   

10. Báo cáo  

- Báo cáo tại Hội nghị bằng silde, font Unicode. Các báo cáo không được quá 15 phút với 

bài tổng quan và không quá 6 phút đối với bài nghiên cứu. Chú ý sau thời gian trên màng 

hình sẽ tự tắt. 

- Ban tổ chức sẽ dành phiên 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 không quá 08 phút. 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. Đây là một hình thức chuyển giao kỹ thuật đồng thời là một hình thức giới 

thiệu về VUNA và chính  tác giả. 

http://tietnieuthanhochue.com/
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11. Đăng ký tham dự hội nghị: 

Phí đăng ký dự hội nghị trước 31/12/2020 ( đóng kinh phí qua tài khoản Hội ):  

- Hội nghị chính thức:   500.000 đ/ đại biểu 

- Đào tạo liên tục :   250.000 đ/ đại biểu  

Phí dự hội nghị từ  01/01/2021 ( Sẽ đóng kinh phí tại Hội nghị ): từ ngày 01/01/2021, 

phí tham dự được tính theo mức sau kể cả đóng qua tài khoản hoặc tại Hội nghị 

- Hội nghị chính thức:   1.000.000 đ/ đại biểu 

- Đào tạo liên tục :   700.000 đ/ đại biểu  

Đại biểu thuộc tỉnh tình thừa thiên Huế trong chuyên ngành sẽ không phải nộp phí 

tham dự ( theo qui định của VUNA) 

Sau ngày 31/12 kinh phí tham dự hội nghị đóng qua tài khoản sẽ được tính như đóng 

tại Hội nghị 

Khi đóng kinh phí tham dự Hội nghị và lớp đào tạo liên tục qua tài khoản đề nghị ghi 

rõ họ tên, cơ quan người gửi để Ban tổ chức có thể đối chiếu với danh sách đăng ký tại Hội 

nghị 

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

PGS TS Lê Đình Khánh   ĐT 0913 45 39 45  

Email:   ledinhkhanh@hotmail.com        

  C/c    ledinhkhanhdhyh@gmail.com   

Địa chỉ đăng ký: vào mục “Đăng ký tham dự” tại địa chỉ của Hội Tiết niệu Thận học 

Thừa thiên Huế: http://tietnieuthanhochue.com/ , cũng như các thông tin cập nhật về Hội 

nghị xin theo dõi trên trang web này. 

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 

                                                                                CHỦ TỊCH HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TT HUẾ 

                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              PGS TS HOÀNG VĂN TÙNG 

Lưu ý: 

- Chương trình dự kiến của Hội nghị được cập nhật liên tục trên trang web của Hội 

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

- Để thuận tiện cho công việc tổ chức cũng như tránh những nhầm lẫn không đáng 

có như họ tên, chức danh… Ban tổ chức kính đề nghị quí đại biểu đăng ký vào mục 

“ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN VUNA 2020 

TẠI HUẾ” trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế 

http://tietnieuthanhochue.com/ 

- Khi đăng ký tham dự hội nghị không nhất thiết phải đăng ký Hội viên 

- Đối với các Công ty đăng ký tài trợ cho đại biểu tham dự, chỉ cần đăng ký số lượng 

vào mục “… gõ nội dung khác”, sau đó BTC sẽ gửi form để Công ty điền chi tiết 

sau 

- Các đại biểu của Thừa thiên Huế sẽ được miễn phí tham dự Hội nghị 
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