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THÔNG BÁO SỐ 02
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ
BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2019
Tiếp theo thông báo số I ngày 01 tháng 04 năm 2019, Hội Truyền nhiễm Việt
Nam, Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
xin thông báo tới Quý đồng nghiệp một số thông tin cập nhật về Hội nghị Khoa học
Toàn quốc chuyên ngành Truyền nhiễm và HIV/AIDS như sau:
− Thời gian tổ chức Hội nghị: từ 12/9 - 14/09/2019
− Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, đường Hạ Long,
phường Bãi cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
1. Các chuyên đề báo cáo tại Hội nghị:
•

Viêm gan virus

•

Kháng sinh và kháng kháng sinh

•

HIV/AIDS

•

Các bệnh Nhiệt đới bị lãng quên và bệnh từ động vật lây sang người

•

Bệnh truyền nhiễm ở người lớn và trẻ em

•

Sốt rét và các bệnh về đơn bào

•

Bệnh do giun sán

•

Các bệnh do côn trùng và bệnh truyền qua vector

•

Các bệnh về nấm

•

Các bệnh do virus

•

Các kỹ thuật mới ứng dụng trong chẩn đoán, nghiên cứu bệnh Truyền nhiễm

•

Các chuyên đề về công tác điều dưỡng và chăm sóc bệnh nhân

2. Hình thức báo cáo tại Hội nghị:
Bao gồm Báo cáo nói (oral presentation) và Báo cáo treo tường (poster).
3. Tài liệu xuất bản của Hội nghị:
•

Cuốn “Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam số 3-2019” phục vụ cho việc đăng tải
các báo cáo khoa học toàn văn bằng tiếng Việt. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng
Việt, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

•

Cuốn Kỷ yếu Hội nghị (số đặc biệt của Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam)
đăng tải toàn bộ các bản tóm tắt của các đề tài được tham gia báo cáo tại Hội
nghị khoa học. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

5. Chương trình Hội nghị:
− Chiều 12/9/2019: Đào tạo CME về 4 lĩnh vực chính:
+ Cập nhật chẩn đoán điều trị viêm gan virus
+ Bệnh ký sinh trùng
+ Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm ngăn ngừa lây truyền HIV
+ An toàn trong thực hành chăm sóc người bệnh.
− Tối ngày 12/9/2019: Họp BCH Hội Truyền nhiễm Việt Nam và BCH Hội Y
khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam.
− Buổi sáng ngày 13/9: Các bài báo cáo tổng quan về tình hình bệnh Truyền
nhiễm mới nổi; Các sáng kiến mới trong điều trị kháng virus ở bệnh nhân
HIV; Bệnh lý ký sinh trùng và ung thư; Các tiến bộ mới trong theo dõi điều
trị bệnh nhân VGVR B.
− Buổi chiều ngày 13/9 và sáng ngày 14/9: Chia làm 04 hội trường báo cáo
theo chuyên đề.
4. Đăng ký và nộp báo cáo:
− Ban tổ chức Hội nghị sẽ thông báo tới các báo cáo viên được lựa chọn tham
gia báo cáo miệng về thời gian, tên phiên báo cáo trước ngày 10/8/2019.
− Các báo cáo viên chuẩn bị bài trình bày ppt bằng tiếng Anh và tiếng Việt
vàgửi bài cho Ban tổ chức Hội nghị trước ngày 25/08/2019
− Địa chỉ nhận bài: qua email: truyennhiem2019@gmail.com
E-mail gửi bài vui lòng ghi rõ tiêu đề: “Tên tác giả_Tên bài trình bày”.
Mọi thông tin hoặc câu hỏi liên quan đến gửi bài báo cáo tại Hội nghị xin vui lòng
liên hệ với Cn Mai Thị Lan Anh, điện thoại: 0979842987; email:
mailananhntu@gmail.com.
6. Phí tham dự
6.1 Phí tham dự Hội nghị (Ngày 13-14/9/2019)
Đối tượng
Chủ tọa, báo cáo viên

Lệ Phí
(Đến ngày 15/8/2019)
Miễn phí

Lệ Phí
(Sau ngày 15/8/2019)
Miễn phí

Đại biểu nước ngoài

150USD

300USD

Đại biểu trong nước

1.000.000VNĐ

2.000.000VNĐ

Sinh viên trong nước

300.000

600.000

6.1 Phí tham dự CME :
- Học viên đóng góp kinh phí để BTC chuẩn bị in tài liệu, tea-break và cấp chứng
chỉ:500.000VNĐ/học viên.
6.3Thông tin về tài khoản:
-

Tên tài khoản: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Số tài khoản: 12310000980134
Ngân hàng: Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Quang Trung
Swift code: BIDVVNVX
Nội dung chuyển khoản: Tên đại biểu/công ty nộp phí tham dự hội nghị
truyền nhiễm 2019

Sau khi chuyển khoản Đại biểu vui lòng lưu lại biên lai, chụp và gửi về Ban
hậu cần hội nghị qua đường email: haucanhoinghi2019@gmail.com
Các đại biểu có thể nộp lệ phí trực tiếp tại bàn đón tiếp đại biểu Hội nghị.
Thông báo của Hội nghị sẽ được đăng trên website:hoinghi.benhnhietdoi.vn
7. Đăng ký đại biểu:
+ Các hãng đăng ký và gửi danh sách đại biểu, khách mời do hãng tài trợ trước ngày
10/8/2019 (theo biểu mẫu đính kèm).
+ Các đơn vị, cá nhân gửi đăng ký tham dự trước ngày 10/8/2019 (theo biểu mẫu
đính kèm).
Bản đăng ký có thể gửi trước qua email: vananhnguyenthi93@gmail.com
hoặc phamthinhai83@gmail.com, bản cứng gửi về Ban tổ chức Hội nghị, Viện đào
tạo và Nghiên cứu Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Kim
Chung, Đông Anh, Hà Nội.
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
-

-

Như trên;
BBT Website;
Lưu VT.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

GS.TS. Nguyễn Văn Kính
Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam
Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC
VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2019

Họ và tên…………………………………………………………..
Năm sinh:……………………………… Nam/Nữ:……………….
Trình độ chuyên môn, học hàm, học vị:…………………………..
Cơ quan, đơn vị…………………………………………………..
Chức danh công tác……………………………………………….
Địa chỉ…………………………………………………………….
Điện thoại………………………Email…………………………..

….., Ngày …. tháng……năm 2019
Cơ quan/Cá nhân đăng ký tham dự

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÀO TẠO CME TẠI
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC
VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2019

Họ và tên…………………………………………………………..
Năm sinh:……………………………… Nam/Nữ:……………….
Trình độ chuyên môn, học hàm, học vị:…………………………..
Cơ quan, đơn vị…………………………………………………..
Chức danh công tác……………………………………………….
Địa chỉ…………………………………………………………….
Điện thoại………………………Email…………………………..
Quý đại biểu vui lòng lựa chọn 1 trang 4 chuyên đề sau:
Cập nhật chẩn đoán điều trị viêm gan virus
Bệnh ký sinh trùng
Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm ngăn ngừa lây truyền HIV
An toàn trong thực hành chăm sóc người bệnh.

….., Ngày …. tháng……năm 2019
Cơ quan/Cá nhân đăng ký tham dự

