
 
 

 

THÔNG BÁO SỐ I VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TOÀN QUỐC 2018 

Tp. Nha Trang, 23-24/8/2018 
 
Kính gửi:  Ban giám đốc các Bệnh viện 
 Các Ủy viên BCH và toàn thể Hội viên Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam 
 Các Quý đồng nghiệp và các đơn vị liên quan 
 
Trong thời gian vừa qua, Hội nghị Gây mê Hồi sức Toàn quốc 2017, được tổ chức vào ngày 21-22/9/2017 
tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước đã được đánh 
giá vô cùng thành công. Để tiếp nối các hoạt động nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực 
Gây mê Hồi sức, Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học Gây mê Hồi sức 
Toàn quốc 2018 vào ngày 23-24/8/2018 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
 
Hội nghị sẽ cập nhật nhiều vấn đề mới về thành tựu và thách thức trong lĩnh vực Gây mê Hồi sức với các 
bài giảng chuyên đề chung cùng các bài báo cáo khoa học về các chủ đề Gây mê, Hồi sức, Gây tê và 
Chống đau của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Dự kiến sẽ có trên 1000 đại biểu tham dự. 
 
Ban tổ chức nhận đăng ký đề tài báo cáo đến hết 15/05/2018. Deadline gửi abstract là 30/6/2018. Tác giả 
muốn đăng bài trên tạp chí chuyên đề của Hội nghị, vui lòng gửi full text trước 15/07/2018. 
Thư ký: Vũ Ngọc Vân – ĐT: 0912.631.983, Email: ngocvan.vsa@gmail.com  
 
Lệ phí đăng ký tại chỗ và sau 30/6/2018: 
Hội viên: 1,000,000 đồng/ người 
Không phải Hội viên: 1,200,000 đồng/ người. 
 
Vui lòng chuyển về tài khoản dưới đây: 
Tài khoản : Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch quốc tế Hòa Bình 
Số TK : 00.11.00.33.12.740 (VND) 
Ngân hàng : Sở giao dịch ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam 
Swift code :  BFTVVNVX001 
Mã ngân hàng : 01203001 
 
Thông tin của người chuyển tiền cần được ghi rõ:  
VCA2018_BỆNH VIỆN/ KHOA_NGUYỄN VĂN A + NGUYỄN VĂN B +....số ĐT 
Sau khi chuyển tiền thành công, vui lòng liên hệ Ms. Huyền - Email: Hoinghigayme@gmail.com - 
Tel: 0898.552.338 để được xác nhận và gửi Thư mời. 
 
Liên hệ đăng ký tham dự: Ms. Huyền – ĐT: 0898.552.338; Email: hoinghigayme@gmail.com  
 
Chúng tôi mong chờ sự có mặt của toàn thể Quý đại biểu và các Hội viên tại Hội nghị lần này! 

 
 
 
 
 
 
 
 

TM BCH Hội Gây mê Hồi sức 
Chủ tịch 
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