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THÔNG BÁO LẦN 3 

Về việc tổ chức Hội nghị khoa học ngành y tế Nghệ An mở rộng năm 2020 

 

Kính gửi:   

  - Các Quý đồng nghiệp trong ngành Y tế; 

  - Các Nhà tài trợ và Tổ chức xã hội. 

Hội nghị khoa học ngành y tế Nghệ An mở rộng năm 2020 là dịp để trao đổi và 

chia sẻ kinh nghiệm của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, điều dưỡng, các nhà 

quản lý y tế, lãnh đạo các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. 

Ban Tổ chức xin gửi đến quý vị và các bạn đồng nghiệp một số thông tin liên 

quan đến nội dung khoa học của Hội nghị như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày 25-26 tháng 12 năm 2020 

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Diamond Palace, khách sạn Giao tế, số 9 

đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Thể thức bài báo khoa học và đăng ký tham dự Hội nghị đề nghị xem Phụ lục 

gửi kèm theo Thông báo này.  

3. Nội dung báo cáo tại Hội nghị gồm: Các báo cáo tổng quan, chuyên đề, 

công trình nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: Nội; Ngoại; Sản; Nhi; gây mê hồi sức; 

tim mạch; hô hấp; hồi sức cấp cứu; truyền nhiễm; kiểm soát nhiễm khuẩn; chẩn đoán 

hình ảnh, thăm dò chức năng; Y học cổ truyền, phục hồi chức năng; xét nghiệm, giải 

phẫu bệnh; Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; Y học dự phòng; Y tế công cộng; 

Vệ sinh An toàn thực phẩm; Quản lý chất lượng bệnh viện; công nghệ thông tin... 

- Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký và bài báo cáo khoa học đến hết ngày 

31/10/2020. Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Nghiệp Vụ Y, Sở Y tế Nghệ An, Số 18 - đường 

Trường Thi - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An. Email: khanhhoa.syt@gmail.com.  

- Hạn đăng ký tham dự trước ngày 20/12/2020. 

 Mọi thông tin xin liên hệ: Ths.Bs. Lê Khánh Hoà –SĐT: 0982.067.285 hoặc 

092.795.8668, Email: khanhhoa.syt@gmail.com.  

Các bài báo cáo khoa học trình bày tại Hội nghị sẽ được đăng trong Kỷ yếu 

của Hội nghị và được tuyển chọn đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị y tế trong toàn ngành; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (p/h thông báo); 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Các công ty dược phẩm và thiết bị y tế; 

- Các Trường Đại học khối ngành sức khỏe; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, NVY. 
 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Dương Đình Chỉnh 
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