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THÔNG BÁO LẦN 5 

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. 

 

Như  các Thông báo trước đã gửi tới các Quý đồng nghiệp và các tổ chức trên 

toàn quốc, Hội nghị khoa học Ngành Y tế Nghệ An mở rộng năm 2020 sẽ được tổ 

chức từ 13h ngày 25 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị 

Diamond Palace, khách sạn Giao tế, số 9 đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An. 

Để Hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức xin gửi đến quý vị 

và các bạn đồng nghiệp một số thông tin liên quan đến chương trình khoa học của 

Hội nghị như sau: 

1. Nội dung chương trình và danh sách các báo cáo viên tham gia báo cáo tại 

Hội Nghị (phụ lục 1 gửi kèm). 

2. Quý đồng nghiệp và các nhà tài trợ bố trí thời gian tham dự Hội nghị theo 

lịch đã thông báo (Thư mời chính thức sẽ được chuyển đến Quý vị trong thời gian 

sớm nhất). 

3. Một số thông tin hướng dẫn chuẩn bị bài báo cáo tại Hội nghị (Phụ lục 2 

gửi kèm). 

4. Bài báo cáo xin quý vị và các bạn đồng nghiệp gửi về Sở Y tế (phòng 

Nghiệp Vụ Y), file mềm qua email: khanhhoa.syt@gmail.com trước 12h ngày 

15/12/2020. Mọi vướng mắc liên hệ ThS. Bs. Lê Khánh Hòa, CV phòng Nghiệp 

Vụ Y, Sở Y tế, SĐT: 0982.067.285 hoặc 092.795.8668. 

Trân trọng cảm ơn! 

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; 

- Bệnh viện đa khoa các tỉnh; 

- 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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