Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v làm lại thẻ hội viên từ năm 2019
Kính gửi: Các Hội viên Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam
Trước tiên, thay mặt cho BCH Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe,
thành công và hạnh phúc đến tất cả các Quý Hội viên của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam.
Để thuận tiện cho công tác quản lý Hội viên, đáp ứng nhu cầu trao đổi kinh nghiệm,
kiến thức và đào tạo ngày càng cao của các Hội viên, Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam chính
thức đưa Thẻ Hội viên mới vào sử dụng từ năm 2019. Thẻ sẽ được làm 1 lần và sử dụng trọn
đời. Tính năng chính của thẻ là nhận dạng được Hội viên qua 1 mã số duy nhất cho mỗi
người. Toàn bộ quá trình hoạt động, tham gia các khóa đào tạo, Hội thảo, Hội nghị do Hội
Gây mê Hồi sức Việt Nam tổ chức sẽ được lưu lại.
Quyền lợi chính của Thẻ Hội viên như sau: luôn được giảm tối thiểu 20%-30% Lệ phí
cho toàn bộ các Hội thảo, Hội nghị, chương trình đào tạo liên tục, đăng bài trên các tạp chí
được xuất bản liên quan đến Hội Gây mê Hồi sức VN; được download tài liệu học tập, kiến
thức liên quan đến chuyên ngành; được lưu thông tin và bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp khi
cần tư vấn và hỗ trợ trong công việc, và nhiều quyền lợi đặc biệt khác.
Quý Hội viên có nhu cầu làm lại Thẻ Hội viên mới xin vui lòng điền đầy đủ thông tin
vào file đính kèm và làm theo hướng dẫn.
Phí Hội viên từ năm 2019: 300.000 đồng/hội viên/năm.
Phí làm thẻ (chuyển đến tận tay Hội viên): 100.000 đồng/người. Phí này đóng 1 lần
duy nhất, trừ trường hợp Hội viên làm mất thẻ và có nhu cầu làm lại.
Mọi thông tin khác và sự hồi âm xin liên hệ với Văn phòng Thư ký Hội Gây mê Hồi sức VN:
Chủ tịch:
PGS.TS.BS. CÔNG QUYẾT THẮNG – ĐT: 0913.219.463;Email: vnanesth@gmail.com
Thư ký: Vũ Ngọc Vân – ĐT: 0912.631.983, Email: ngocvan.vsa@gmail.com
TM BCH Hội Gây mê Hồi sức VN
Chủ tịch

PGS.TS.BS. Công Quyết Thắng

PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN HỘI VIÊN HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM
Hội viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form này và gửi kèm 1 ảnh chân dung cùng attach
file.

1. Họ tên đầy đủ: ……………………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ làm việc: Khoa ………………………….Bệnh viện……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ nhà riêng:……………………………………………………………………………………….
4. Ngày tháng năm sinh:……………………………….Nơi sinh:…………………………………..
5. Giới tính: Nam

Nữ

6. Email:………………………………………………………………………………………………………..
7. Điện thoại di động:…………………………………………………………………………………….
8. Số CMT/hộ chiếu/căn cước:……………………………………………………………...............
9. Chức danh: Nhân viên 

PTK

10. Trình độ chuyên môn: Giáo sư
BS ĐK

BS nội trú

TK ĐDT
Phó Giáo sư
BS ĐH

Điều dưỡng gây mê Kỹ thuật viên

Khác……………
Tiến sỹ

BS CK I

Cử nhân

Thạc sỹ
BS CKII

Khác………………………..

11. Nhóm Hội viên (HV):
Nhóm Ban chấp hành Hội

Nhóm Chi hội miền duyên hải phía Bắc

Nhóm Chi hội miền Trung Tây Nguyên

Nhóm Hội Gây mê Hồi sức TP HCM

Nhóm Chi hội đồng bằng sông Cửu Long Nhóm Chi hội Điều dưỡng GMHS 
Nhóm Hội GMHSVN Hà Nội HV nước ngoài

Khác……………………….

Hội phí chuyển khoản về số Tài khoản:
Tên TK: HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM – Số TK: 0011001111140
Vietcombank CN Sở giao dịch, 31 -33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
NỘI DUNG CK: HOI PHI VSA – NĂM - HỌ TÊN - ĐỊA CHỈ NƠI LÀM VIỆC
SỐ TIỀN CK: 400.000 VNĐ (BG: HỘI PHÍ: 300.000Đ/HV/NĂM; PHÍ LÀM THẺ LẦN ĐẦU: 100.000Đ)
Ví dụ: Nộp phí năm 2019: HOI PHI VSA 2019 NGUYEN VAN A BV VIET DUC K GMHS
Sau khi hoàn thành việc nộp phí, vui lòng gửi ảnh chụp UNC về emai: ngocvan.vsa@gmail.com hoặc
Số điện thoại: 0912631983. Lưu ý điền đầy đủ thông tin trên cú pháp chuyển khoản để chúng tôi dễ
dàng tra cứu.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật tính năng đăng ký trực tuyến và nộp tiền trực tuyến để
tiện lợi cho công việc đăng ký của Quý Hội viên.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Hội viên!

