
 

 

THÔNG BÁO SỐ II 

Kính thưa Quý Thầy Cô cùng Quý Đồng Nghiệp  

Được sự chấp thuận của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Hội Nội 

tiết – Đái tháo đường miền Trung Việt Nam. Hội nghị Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển 

hóa miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII sẽ được tổ chức tại Khách sạn SAIGON – ĐÀ 

LẠT, thành phố Đà laṭ trong 2 ngày 16 - 17/04/2021. 

Đại biểu tham dự là Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Ban chấp hành Hội 

Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam và miền Trung cùng với trên 800 các chuyên gia đầu ngành về 

Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam, các Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng đến từ 

các bệnh viện, các trường đại học, viện nghiên cứu đến từ mọi miền trên toàn quốc với 3 chương trình 

hoạt động quan trọng thông qua 100 bài báo cáo được phân bố như sau: 

1. Báo cáo khoa học: chuyên đề cập nhật và công trình khoa học liên quan đến các Bệnh Nội 

tiết – Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa được các Nhà Khoa học trong Ban chấp hành Hội nội 

tiết – Đái tháo đường Việt Nam cùng các Nhà Khoa học trong và ngoài chuyên ngành cùng với các 

bác sĩ đến từ các bệnh viện trong và ngoài nước tham gia báo cáo.  

2. Báo cáo khoa học trẻ và báo cáo tiếng Anh (có giải thưởng) dành cho các bác sĩ trẻ (dưới 

35tuổi) và điều dưỡng tham gia báo cáo. 

3. Bài giảng CME liên quan Cấp cứu bệnh Đái tháo đường - Nội tiết và Rối loạn chuyển hóa 

thường gặp dành cho các bác sĩ và các bài giảng CME về chăm sóc và theo dõi đặc biệt cho các bệnh 

nhân Đái tháo đường và Nội tiết dành cho điều dưỡng với số lượng tham dự có giới hạn ưu tiên cho 

các bác sĩ và điều dưỡng đăng ký ban tổ chức trước ngày 01/04/2021. 

Chi phí tham dự hội nghị còn tùy thuộc vào thời gian đăng ký tham dự 

Thời gian đăng ký Trước 01/04/2021 Sau 01/04/2021 

Hội viên Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam 

Đại biểu khu vực Tây nguyên 
200.000đ 300.000đ 

Không phải hội viên 300.000đ 400.000đ 

Tham gia lớp CME 300.000đ 400.000đ 



 

Để thuận tiện trong công tác tổ chức Hội nghị, cũng như thông tin đến Quý Thầy Cô, Quý 

Đồng Nghiệp cùng các đại biểu tham dự. Ban tổ chức và hội đồng khoa học Hội nghị lần thứ XII sẽ 

có những thông báo cập nhật thường xuyên trên các trang website: https://demacvn.com/ và 

https://lamdong.gov.vn/sites/bvdk/  

Chúng tôi kính mời Quý Thầy Cô cùng Quý Đồng Nghiệp tham dự và tham gia báo cáo Hội 

nghị Nội tiết–Đái tháo đường–Rối loạn chuyển hóa miền Trung–Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII. 

Sự hiện diện của Quý Thầy Cô cùng Quý Đồng Nghiệp không những là niềm vinh hạnh cho 

chúng tôi mà còn góp phần thành công cho hội nghị lần thứ XII này.  

 * Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

 - BS.CKII. Phạm Vũ Thanh  ĐT: 0983 002 811 Email: bsphamvuthanh@gmail.com 

 - TS.BS. Nguyễn Văn Vy Hậu ĐT: 0388 618 097 Email: nguyenvanvyhau@gmail.com 

 - BS. Huỳnh Lê Thái Bão ĐT: 0888 838 539 Email: hlthaibao@gmail.com 

Hân hạnh đón tiếp Quý Thầy Cô cùng Quý Đồng Nghiệp đến với Hội nghị lần này. 

 

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

CHỦ TỊCH HỘI NT - ĐTĐ MIỀN TRUNG 

PCT HỘI NT - ĐTĐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

 

 

 

 

 

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Hải Thủy 

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 03 năm 2021 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

BS.CKII. Lê Văn Tiến 
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