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THÔNG BÁO SỐ 1 

Về việc tổ chức Đại hội Gây mê Hồi sức Đông Nam Á lần thứ 22  

TP Hà Nội, ngày 18-19/3/2022 

              Kính gửi: 

                              - Ban lãnh đạo các cơ sở y tế; 

                              - Các Quý Hội viên; Quý đồng nghiệp; Quý đại biểu; Báo cáo 

viên; 

                              - Các tổ chức và cá nhân quan tâm; 

         Theo nghị quyết BCH Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam ngày 14/11/2021,  

Hội Gây mê hồi sức Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức: 

  Đại hội Gây mê Hồi sức Đông Nam Á lần thứ 22 (gọi tắt là Hội nghị)  

Thời gian: Ngày 18-19/3/2022 

Địa điểm dự kiến: Khách sạn Melia – 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến (hybrid).  

Để Hội nghị diễn ra thành công, an toàn và đảm bảo sự kết nối Ban tổ chức 

Đại hội Gây mê Hồi sức Đông Nam Á lần thứ 22 trân trọng gửi đến các lưu ý quan 

trọng như sau: 

1. Quý đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp tuân thủ 5k theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế, tiêm đủ 2 mũi vacxin và thực hiện theo Quyết định số 3779/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2021 về việc Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. Số lượng dự kiến đại biểu trực tiếp tối đa có thể tham dự là 500 đại 

biểu. Khi con số đại biểu đăng ký đạt đến 500, đường link đăng ký sẽ tự động 

khoá lại.  

(Số lượng đại biểu trực tiếp tối đa có thể tăng hơn con số 500 tuỳ tình hình 

diễn biến của dịch Covid 19. Chúng tôi sẽ thông báo thông tin cập nhật trên 

website chính thức của Hội nghị). 

2. Cách thức đăng ký: hoàn toàn thực hiện bằng phương pháp online: 

Website: ACA22VIETNAM.ORG 

Kính mời Quý đại biểu truy cập trang vào phần Đăng ký và làm theo 

hướng dẫn. 

Hoặc liên hệ người phụ trách đăng ký: Ms Diệp: 0374528986 để được hỗ 

trợ. 

3.  Các hình thức nộp phí: 



3.1. Credit: Quẹt/thanh toán trực tiếp trên web=> Xác nhận nộp phí 

thành công=>Nhận được mã quẹt/xác nhận tham gia Hội nghị chính 

thức/Thư mời theo hình thức tham dự (theo yêu cầu). Sử dụng hình thức 

này, Quý đại biểu sẽ nhận được Mã code tham dự Hội nghị trong vòng 

15 phút kể từ lúc đăng ký và nộp tiền thành công. 

3.2. Transfer/Chuyển khoản: Quý đại biểu chuyển khoản theo thông tin 

(có hướng dẫn cụ thể trên website lúc đăng ký trực tuyến). 

Thông tin chuyển khoản: 

Tên TK: CTY TNHH DTTM VA DLQT HOA BINH 

Số TK: 9501186688688 

Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Sở Giao Dịch 3 

Chuyển khoản xong attach file vào phần đăng ký - ấn nút hoàn thành, gửi 

Email : vicky@hoabinhtourist.com hoặc số zalo: 0374528986 

Mã Code tham dự Hội nghị/Thư mời chính thức bản pdf sẽ gửi đến Quý 

đại biểu trong 24 giờ.kể từ lúc đăng ký và chuyển khoản thành công. 

3.3. Sau 15 phút kể từ lúc đăng ký thành công mà chưa có xác nhận 

chuyển khoản thì hệ thống sẽ tự động huỷ đăng ký. Quý đại biểu vui lòng thao 

tác lại việc đăng ký trên website. 

4. Quyền lợi của các Hình thức tham dự Đại hội Gâymê Hồi sức Đông Nam 

Á lần thứ 22: 

4.1. Hình thức trực tiếp:  

 Điều kiện cần và đủ khi gửi đăng ký trực tiếp:  

+Chứng nhận đã tiêm 02 mũi vắc xin. 

+Các qui định khác sẽ thực hiện theo hướng dẫn của nhà nước được cập 

nhật gần nhất với thời điểm diễn ra Hội nghị. 

 Quyền lợi: 

- Được nhận 1 Thư mời/Mã code tham dự Hội nghị trực tiếp. 

- Tham dự chương trình chính của Hội nghị trực tiếp 2 ngày 18-

19/3/2022. 

- Nhận được bộ tài liệu/ấn phẩm của Hội nghị bao gồm tạp chí/kỷ yếu 

và các ấn phẩm khác liên quan theo chương trình (bản in và bản mềm). 

- 04 phiếu Tea Coffee break (02 ngày 18 và 19/3/2022). 

- 2 phiếu lunch box (ăn trưa 18/3/2022 và ăn trưa 19/3/2022). 

- Giấy chứng nhận/chứng chỉ/CME theo chương trình Hội nghị và theo 

qui định của Trung tâm Đào tạo của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam. 

- Về quyền lợi tham dự Gala dinner sẽ là 1 option lựa chọn thêm, và phí 

tham dự là 50$(Năm mươi đô la). Chương trình sẽ thông báo trước 07 

ngày diễn ra Hội nghị, tuỳ vào diễn biến của dịch Covid. 

4.2. Hình thức trực tuyến:  

 Điều kiện: không có qui định liên quan đến chứng nhận tiêm vắc 
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xin. 

 Quyền lợi: 

- Hình thức trực tuyến sẽ không bao gồm các quyền lợi tham dự 

chương trình Hội nghị trực tiếp 2 ngày 18-19/3/2022; không bao gồm 

các ấn phẩm/tài liệu liên quan đến chương trình Hội nghị (Kỷ yếu/Tạp 

chí) bằng bản in giấy; không bao gồm quyền được sử dụng đường link 

xem video clip chương trình Hội nghị trong 45 ngày kể từ ngày kết 

thúc Hội nghị. 

- Được cấp các ID để tham dự Chương trình chính Hội nghị trực tuyến 

ngày 18-19/3/2022 bao gồm Hội nghị chuyên đề chung và lựa chọn 1 

trong nhiều Section trong thời gian diễn ra Hội nghị.  

- Được cung cấp link download các tài liệu của Hội nghị bao gồm tạp 

chí/kỷ yếu và các tài liệu khác liên quan theo chương trình (bản mềm). 

- Giấy chứng nhận/chứng chỉ/CME theo chương trình Hội nghị và theo 

qui định của Trung tâm Đào tạo của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam 

(SIMCAT). 

4.3. Cả hai hình thức (hybird): 

 Điều kiện: theo qui định của hình thức trực tiếp: tiêm đủ 02 mũi 

vắc xin. 

 Quyền lợi: đầy đủ quyền lợi của cả 2 hình thức trực tiếp và trực 

tuyến. 

5.Lệ phí tham dự:  
 

Các mức đóng phí: Trực tiếp  (giới 

hạn khoảng 500 đại 

biểu tham dự) 

Trực tuyến  

(tối đa 2000 đại 

biểu) 

Cả hai hình 

thức 

Đại biểu nước ngoài  350USA 200USA 450USA 

Đại biểu là Hội viên trên 

24 tháng (đã đăng ký và 

nộp phí đầy đủ trên 24 

tháng). 

Mức phí Hội viên: 

300.000đồng/năm 

 

800.000VNĐ 

 

600.000VNĐ 

 

1.100.000VNĐ 

Đại biểu là Hội viên dưới 

24 tháng đã đăng ký và 

nộp phí đầy đủ dưới 24 

tháng) 

Mức phí Hội viên: 

300.000đồng/năm. 

 

900.000VNĐ 

 

700.000VNĐ 

 

 

1.200.000VNĐ 

Đại biểu thuộc các 

trường hợp khác 

1.600.000VNĐ 1.200.000VNĐ 2.200.000VNĐ 



Lưu ý quan trọng: 

Trong trường hợp bất khả kháng do dịch diễn biến của dịch Covid19 mà phải hoãn lại 

sự kiện trực tiếp, chúng tôi xin phép không hoàn lại số tiền Lệ phí tham dự hội nghị mà 

Quý đại biểu đã nộp mà sẽ cung cấp đường link cho các đại biểu đã đăng ký tham dự 

trực tiếp sử dụng trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc Hội nghị.  

Các tài liệu cũng như các ấn phẩm bản in sẽ được gửi đến Quý đại biểu đã đăng ký 

tham gia hình thức trực tiếp hoặc cả hai.  

Các đại biểu đăng ký tham gia trực tuyến tham dự bình thường và vui lòng vào đúng 

giờ, vì hội nghị sẽ không được phát lại nếu Quý đại biểu không nằm trong trường hợp 

hình thức  đăng ký trực tiếp hoặc cả hai hình thức. 

 

6. Điều kiện trở thành Báo cáo viên/gửi bài đăng tạp chí tại Hội nghị (cần 

đăng ký trước 31/01/2022): 

- Là Hội viên của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam trên 36 tháng đã 

đăng ký và nộp phí đầy đủ 03 năm liên tiếp. (Liên hệ Ms. Vân – thư ký 

Hội, số điện thoại 0912631983 để được hỗ trợ). 

- Sau khi xác nhận đạt đủ điều kiện Hội viên trên 36 tháng, ngay lập tức 

vui lòng gửi bài báo cáo (dạng slide/bài đăng tạp chí dạng abstract cho 

BTC Hội nghị và chờ sự phê duyệt của Hội đồng chuyên môn Ban tổ 

chức Đại hội Đông Nam Á lần thứ 22. 

- 1 thư mời/thông báo sẽ được gửi đến bạn qua email xác nhận bạn đã 

trở thành báo cáo viên hoặc bài đăng tạp chí của bạn được phê duyệt.  

- Sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục để trở thành Báo cáo viên tại Hội nghị 

sẽ được cập nhật thông tin về hình thức tổ chức Hội nghị, báo cáo viên 

sẽ được thông báo mình báo cáo ở hình thức trực tiếp hay trực tuyến 

tuỳ theo diễn biến của tình hình hình dịch bệnh. 

       7. Các số điện thoại hỗ trợ: 

       - Hỗ trợ đăng ký tham dự Hội nghị, báo cáo viên nước ngoài, speaker nước 

ngoài: Ms Diệp – 0374.528.986 

       - Hỗ trợ thủ tục tài trợ Hội nghị: Ms Lan – 0913.311.911 

     - Điều hành sự kiện và các thông tin chung: Ms Thảo – 0913.926.346/ số 

zalo : 0359.719.290 

       - Hỗ trợ báo cáo viên trong nước/đăng bài trên tạp chí của Hội nghị: Ms. 

Vân – Số ĐT: 0912.631.983. 

     - Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Website: Mr. Thanh – 0988.542.856   

 

 

 

 

 

 



TM. BCH HỒI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM 

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Các Bệnh viện cả nước; 

- Các Tổ chức, Trung tâm y tế cả nước; 

- Lưu VP Hội.  

 

 

 

                                  PGS.TS. CÔNG QUYẾT THẮNG 

 


