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HỘI NGHỊ KHOA HỌC NỘI TIẾT - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG - RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA  
MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN MỞ RỘNG LẦN THỨ XIII 

Nghệ An, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

THƯ CẢM ƠN 
Kính gửi: Quý Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Hội nghị khoa học Nội tiết - Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Miền Trung - Tây 
Nguyên mở rộng lần thứ XIII với chủ đề: “Bệnh nội tiết - Đái tháo đường - Rối loạn chuyển 
hóa giai đoạn hậu COVID-19” diễn ra tại Nhà khách Nghệ An, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Hội nghị lần này vinh hạnh đón tiếp hơn 1.000 đại biểu tham dự, với hơn 140 bài báo 
cáo tổng quan và hơn 30 bài cáo cáo khoa học trẻ, báo cáo khoa học bằng tiếng Anh, báo cáo 
dành cho điều dưỡng. Hội nghị đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho đại biểu và các báo cáo viên 
tham gia. 

 

Ban tổ chức hội nghị xin chân thành cảm ơn quý Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ 
đã nhiệt tình tham dự hội nghị với vai trò là Chủ tọa đoàn/Báo cáo viên. Sự tham        gia của quý 
vị đã góp phần vào sự thành công của hội nghị năm nay. Trong quá trình diễn ra hội nghị 
không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị thông cảm. 

Ban tổ chức hội nghị xin kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe và thành công. Chúng tôi 
rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý vị cho những hoạt động của Hội trong thời 
gian tới. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
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