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TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM 

HỘI TIẾT NIỆU – THẬN HỌC TP.HCM 
 

Số: 1403/HUNA 
V/v: Tổ chức Hội nghị VUNA16 và HUNA19 

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 03 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO SỐ 1 
 

Hội nghị Khoa học thường niên Hội Tiết niệu - Thận học TP. Hồ Chí Minh lần thứ 19 và   
Hội nghị Khoa học thường niên Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam lần thứ 16 

 

Kính gửi:    -   Quý Sở Y tế, Bệnh viện, Trường đào tạo Y – Dược; 
 -   Quý Hãng Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế; 

- Quý Hội viên, Quý Đồng nghiệp. 
 

Hội Tiết niệu - Thận học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần 
thứ 19 kết hợp Hội Nghị Khoa học thường niên Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam lần thứ 16, để tổng 
kết các thành tựu, tiến bộ, kinh nghiệm trong hoạt động chuyên ngành Tiết niệu - Thận học. Hội nghị 
được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Đồng thời, Hội nghị cập nhật nhiều 
vấn đề mới về thách thức và đề xuất các giải pháp hữu hiệu trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi các 
bệnh lý liên quan Tiết niệu và Thận học. 

Hội nghị dự kiến sẽ đón tiếp hơn 1000 đại biểu tham dự là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên 
chuyên ngành Tiết niệu, Thận học đến từ các bệnh viện trong và ngoài nước. Ngoài ra, tại Hội nghị khoa 
học lần này, Hội Tiết niệu Thận học TP. HCM tổ chức các khóa đào tạo liên tục có cấp chứng chỉ dành 
cho các bác sĩ và điều dưỡng có nhu cầu. Các doanh nghiệp Trang thiết bị y tế tham dự Hội nghị có thể 
đăng ký cung cấp các thiết bị vật tư, dược phẩm Y tế nhằm quảng bá hình ảnh và giới thiệu trực tiếp sản 
phẩm của mình đến các bác sĩ. 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời các thành viên của Hội Tiết niệu Thận học 
TP. Hồ Chí Minh (HUNA) và Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam (VUNA), các bác sĩ và các bạn đồng 
nghiệp trên toàn quốc quan tâm tới chuyên ngành Tiết niệu và Thận học tham gia Hội nghị lần này. 

1. THÔNG TIN HỘI NGHỊ: 
- Thời gian: Thứ 5 đến thứ 7, ngày 18 đến ngày 20 tháng 08 năm 2022 
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp và Trực tuyến 
- Địa điểm: Sẽ sớm cập nhật 

2. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH: 
- Tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiết niệu, thận học, Nam khoa và ghép thận 
- Bệnh lý tuyến tiền liệt, LUTS, bệnh thận mạn, lấy và ghép thận, rối loạn cương dương và RL xuất 

tinh 
- Can thiệp ít xâm lấn trong Tiết niệu và Thận học (PNCL, Nội soi, ROBOT, Can thiệp nội mạch,  

LASER, Lưỡng cực...) 
3. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ: 

 
Danh mục Đăng ký sớm 

(15/03 – 10/08/2022) 
Đăng ký tại Hội nghị 

(19-20/08/2022) 
Tiệc chiêu đãi 
(Gala dinner) 

Đại biểu 500.000VND 1.000.000VND  
200.000VND Nghiên cứu sinh 250.000VND 500.000VND 

Thạc sĩ và sinh viên Miễn Phí 250.000VND 
4. THÔNG TIN TÀI KHOẢN: 

LIÊN CHI HỘI TIẾT NIỆU – THẬN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Địa chỉ: Số 2D – 2E Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh  
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Số tài khoản: 0511000395978 
Tại ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Sài Thành 
Nội dung chuyển khoản: [tên công ty] – [Tài trợ HUNA2022] 

5. CÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ:  
- Truy cập vào đường link: https://forms.gle/EbA99cTNu8Y2p9TB8 

(Quý Đại biểu vui lòng điền đầy các trường thông tin trong biểu mẫu, trong trường hợp cần hỗ 
trợ xin liên hệ CN. Nguyễn Thiên Hằng; Email: em1@dmc.com.vn; SĐT: 0816360066) 

6. QUYỀN LỢI KHI THAM DỰ: 
- Tham dự tất cả các phiên hội thảo khoa học 
- Nhận 01 túi tài liệu Hội nghị 
- Tham dự tiệc chiêu đãi (Gala Dinner) 
- Được cấp giấy chứng nhận tham dự hội nghị tương đương 04 tiết đào tạo liên tục 

7. HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO KHOA HỌC: 
Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia công tác trong 
lĩnh vực Tiết niệu, Thận học và các chuyên ngành liên quan tham gia gửi bài và báo cáo khoa học 
tại Hội nghị, cụ thể như sau: 
- Nộp bài báo cáo tóm tắt (Abstract): Trước ngày 30/05/2022 
- Nộp bài báo cáo toàn văn (Fulltext): Trước ngày 10/07/2022 
- Nộp file Powerpoint: Trước ngày 10/08/2022 

Hình thức gửi: Gửi qua Email Hội (hoitietnieuthanhochuna2022@gmail.com) 
Quy định Tóm tắt báo cáo khoa học gồm các phần: 

- Ngôn ngữ trình bày: Song ngữ Anh – Việt 
- Tiêu đề: Ngắn gọn, rõ ràng tối đa 300 từ và đề cập đến bản chất nghiên cứu. Không dùng chữ in 

hoa, không sử dụng các tiêu đề tương tự nhau cho nhiều bài nộp. 
- Nội dung: Bài tóm tắt gồm 4 phần: MỞ ĐẦU: nêu ngắn gọn vấn đề và mục đích của nghiên cứu; 

PHƯƠNG PHÁP: Mô tả phương pháp nghiên cứu đã sử dụng; KẾT QUẢ: Những kết quả chính, 
những phát hiện mới; KẾT LUẬN: Kết luận chung. 

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ - BAN THƯ KÍ HỘI NGHỊ 
- TS. Đỗ Anh Toàn; Email: doanhtoan09@gmail.com; SĐT: 0983 707 036 
- CN. Trương Nguyễn Khánh Ly; Email: em3@dmc.com.vn; SĐT: 0819 290 088 

 Trân trọng cảm ơn! 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu./. 

CHỦ TỊCH  
HỘI TIẾT NIỆU – THẬN HỌC TP.HCM 

 
 
 

PGS.TS.BS. NGUYỄN TUẤN VINH 
 
 

 
 

 


