


 

THÔNG BÁO SỐ 1 

 

Kính thưa quý Thầy Cô cùng quý Đồng nghiệp,  

Hội nghị Nội tiết - Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Miền Trung và Tây Nguyên Mỡ rộng 

là Hội Nghị chuyên ngành tại Khu Vực Miền Trung và Tây Nguyên cho đến nay đã trải qua 24 năm 

(1999-2023) với 13 lần tổ chức. Đây là một Hội nghị khoa học có tính chất định kỳ hoạt động tại các 

tỉnh miền Trung nhằm trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các thông tin liên quan các bệnh lý Nội tiết - 

Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa đến các đồng nghiệp đang chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân 

tại khu vực.  

Hội nghị luôn được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà 

khoa học, các chuyên gia của Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam, các Hội Khoa Học Các Chuyên 

Ngành Liên quan cùng các đồng nghiệp từ các Trường Y Dược Toàn Quốc cũng như các bệnh viện 

trong và ngoài nước tham gia.  

Đến hẹn lại lên Đà Nẵng lần thứ 3 được ban tổ chức bình chọn là nơi sẽ tổ chức cho hội nghị lần 

thứ XIV và Bệnh viện 199 là đơn vị đăng cai cùng phối hợp với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Hội 

Nội tiết – Đái tháo đường miền Trung tổ chức với chủ đề: CẬP NHẬT QUẢN LÝ BỆNH NỘI 

TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA THỜI ĐẠI 4.0 

Thời gian: Ngày 09-10 tháng 09 năm 2023  

Địa điểm:  Khách sạn Royal Lotus 

120A Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Hội nghị lần XIV này dự kiến sẽ có trên 1000 đại biểu tham dự và trên 150 bài báo cáo Tổng 

Quan, Bài báo khoa học cùng cập nhật các khuyến cáo của các Hiệp hội Y học trên thế giới và các 

công trình khoa học các bệnh Nội tiết - Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa và các chuyên ngành 

liên quan sẽ được các nhà khoa học trong Ban chấp hành Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam cùng 

các nhà khoa học trong và ngoài chuyên ngành trong nước cũng như ngoài nước tham gia báo cáo. 

Ngoài ra trong chương trình còn có các nhà khoa học trẻ và điều dưỡng từ các bệnh viện trong cả nước 

cùng tham gia báo cáo.  

Nội dung chương trình hội nghị lần này sẽ bao gồm các phần như sau:  

1. Cập nhật các khuyến cáo y học, báo cáo chuyên đề tổng quan và báo cáo khoa học  

2. Chương trình báo cáo khoa học trẻ dành cho báo cáo viên dưới 35 tuổi (có giải thưởng) 

3. Chương trình báo cáo khoa học dành cho Điều Dưỡng (có giải thưởng) 

4. Chương trình báo cáo khoa học bằng tiếng Anh (có giải thưởng) 

5. Chương trình đào tạo liên tục (CME) 4 giờ.  

Nhằm ứng dụng các thành tựu của sự phát triển của công nghệ và khoa học trong thời đại 4.0 tại 

nơi đây cũng chính là chìa khoá mở ra cơ hội cập nhật chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh Nội tiết 

– Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá. Hội nghị lần này được tổ chức nhằm bàn luận và làm rõ các 

chủ đề này. 



 

 

Đà Nẵng hiện được xem là thành phố tiêu biểu cho xã hội hiện đại – văn minh tại khu vực miền 

Trung – Tây Nguyên và cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta. Vì thế ngoài 

các chương trình khoa học. Đây cũng là một dịp để quý Thầy Cô cùng quý Đồng nghiệp có điều kiện 

đến tham quan “Thành Phố Lý Tưởng” này. 

Thay mặt Ban Tổ chức và Hội đồng Khoa học Hội nghị lần thứ XIV, chúng tôi kính mời quý 

Thầy Cô cùng quý Đồng nghiệp tham dự và tham gia báo cáo tại Hội nghị Nội tiết - Đái tháo đường và 

Rối loạn chuyển hóa Miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIV.  

Sự hiện diện của Thầy Cô cùng quý Đồng nghiệp không những là niềm vinh hạnh cho ban tổ 

chức mà còn góp phần thành công cho hội nghị. Ban tổ chức sẽ cố gắng chuẩn bị hết sức chu đáo trong 

quá trình diễn ra hội nghị nhằm để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho hội nghị lần này.  

 

Xin trân trọng cảm ơn! 

  TP Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

 

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

PCT HỘI NT - ĐTĐ VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH HỘI NT - ĐTĐ MIỀN TRUNG 

PCT HỘI NT-ĐTĐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

GS.TS.NGƯT Nguyễn Hải Thủy 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

BỆNH VIỆN 199 BỘ CÔNG AN 

GIÁM ĐỐC 

 

       

 

 

 

 

TS.BS. Quách Hữu Trung 

 

 

 



THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ 

1. Nội dung đăng ký tham dự  

- Đối với cá nhân tự đăng ký yêu cầu gửi đầy đủ thông tin sau: Họ và tên, học hàm học vị, năm 

sinh, giới tính, SĐT, email, đơn vị công tác, địa chỉ đơn vị công tác. 

Địa chỉ nhận thư: ghi rõ ràng khoa, phòng công tác nếu nhận thư tại Đơn vị công tác 

- Đối với đơn vị đăng ký theo đoàn: Vui lòng điền thông tin cụ thể của đại biểu vào form mẫu đính 

kèm và gửi cho BTC qua emai trên dưới dạng file Excel. 

2. Đăng ký Hội nghị qua trang web: hoinghi14.demacvn.com hoặc quét mã QR và điền thông tin 

đăng ký qua app của Hội nghị 

  

Đây cũng sẽ là địa chỉ đăng tải các tin tức, báo cáo, video, bài CME cùng các tính năng khác của Hội 

nghị. 

3. Chi phí tham dự hội nghị 

Đối tượng 

Phí tham dự 

Phí cấp CME 

(số giờ)  Trước ngày 

01/07/2023 

Từ ngày 

01/07/2023 

và đóng tại 

Hội nghị 

Báo cáo viên Miễn phí 100.000đ 

Bác sĩ ngoài TP Đà Nẵng 500.000đ 700.000đ 100.000đ 

Điều dưỡng, kỹ thuật viên  

ngoài Tp Đà Nẵng 
Miễn phí 100.000đ 

Nhân viên y tế (bác sĩ, điều 

dưỡng, kỹ thuật viên) 

trên địa bàn TP Đà Nẵng 

Miễn phí 100.000đ 

Sinh viên các trường Y học Miễn phí 

Được dự thính 

chương trình CME 

nhưng không được 

cấp chứng chỉ 

Lưu ý: 

- Đại biểu tham dự mục nào thì đóng tiền mục đó, không bắt buộc phải đóng tất cả các mục. 

- Phí tham dự Hội nghị bao gồm: Đại biểu được tham dự tất cả các phiên báo cáo khoa học của Hội 

nghị và nhận Kỷ yếu Hội nghị, Giấy chứng nhận tham dự, quà tặng Hội nghị, các bữa trà bánh tại Hội 

nghị. 

 



 

 

4. Phí tham dự được thanh toán như sau: 

- Bằng hình thức chuyển khoản: phí tham dự nộp trước ngày Hội nghị vui lòng chuyển khoản vào 

tài khoản dưới đây: 

Tên tài khoản : Bệnh Viện 199 – Bộ Công an 

Số tài khoản  : 19900199 

Ngân hàng  : Eximbank 

Chi nhánh  : Hùng Vương – PGD Chợ Cồn 

Lưu ý:  

• Đại biểu đăng ký hội nghị qua email xin gửi kèm theo xác nhận đã chuyển tiền phí tham dự 

tới email: demacvn2023@gmail.com để BTC xác nhận lại và gửi thư mời. 

• Nội dung chuyển khoản: demacvn2023 – họ tên BS – email hoặc số điện thoại 

- Bằng tiền mặt: đóng trực tiếp tại Hội nghị. 

5. Hạn đăng ký tham dự: 

Ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký qua email từ ngày 01/03/2023 đến ngày 09/08/2023 

6. Phụ trách đăng ký  

- CN Lê Hoàng Ngọc Linh  ĐT: 0915.975656 

- Ths Mai Thị Như   ĐT: 0964.686246 

- NCS.BS Huỳnh Lê Thái Bão   ĐT: 0966.929391    

Email: demacvn2023@gmail.com 
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