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Hội nghị thường niên lần thứ XVIII 

Hội niệu – Thận học TP.HCM 
(HUNA) 

 
  



Kính gửi: Quý Thầy Cô, Quý Hội viên, Quý vị Đồng nghiệp và Quý công ty    

Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Hội Niệu – Thận học TP. Hồ Chí Minh 

(HUNA) sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XVIII với mục đích tạo diễn đàn để các 

bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chuyên ngành tiết niệu, thận học từ khắp nơi gặp gỡ, 

chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật kiến thức thông qua các bài báo cáo khoa học, các buổi 

thảo luận và các lớp đào tạo liên tục.  

Ban tổ chức Hội nghị HUNA 2022 xin gửi đến quí Thầy Cô, quí đồng nghiệp 

Thông báo số 3 về chương trình hội nghị với chủ đề "Cập nhật những tiến bộ mới trong 

chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiết niệu, thận học và nam giới học".  

Hội nghị HUNA 2022 sẽ được tổ chức 02 ngày, từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 08 

tháng 01 năm 2022, với thông tin chi tiết như sau: 

1. Chủ đề hội nghị:  

- Ứng dụng những kỹ thuật ít xâm hại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc 

lĩnh vực Tiết niệu học, Thận học và Nam giới học. 

- Một số chủ đề mới như: Phẫu thuật với hỗ trợ bằng robot, sinh học phân tử, can 

thiệp nội mạch, tiết niệu học chức năng, niệu nhi... 

2. Hình thức Hội nghị: Trực tuyến qua nền tảng Zoom.  

- Hội nghị toàn thể: báo cáo tổng quan, các báo cáo nghiên cứu lâm sàng và thảo 

luận chung. 

- Hội nghị theo chuyên đề: các bài báo cáo khoa học và poster.  

- Hội thảo vệ tinh. 

- Đào tạo liên tục. 

3. Thành phần tham gia 

- Số lượng: Khoảng 500 - 700 khách mời. 

- Đối tượng: 

+ Các bác sĩ, điều dưỡng và những khách mời quan tâm đến chuyên ngành Tiết 

niệu học, Thận học và Nam giới học. 

+ Các chuyên gia đầu ngành, các đồng nghiệp nước ngoài. 

4. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

Ø Thời gian: Từ 07/01/2022 đến 08/01/2022.  

Ø Đăng ký tham dự và báo cáo:  



 Quý vị hội viên và Quý đồng nghiệp đăng ký tham dự tại 

http://www.vnc.link/HUNA2021.Dangky trước ngày 15/12/2021 

+ Sau khi hoàn tất các bước đăng ký, Ban Tổ chức sẽ gửi đường link tham dự tới 

Quý đại biểu.  

+ Phí tham dự: MIỄN PHÍ. 

+ Phí đăng ký nhận CME: 300.000 đồng (CME điện tử, và giấy chứng nhận nếu 

quý vị có yêu cầu). 

Ø Đăng ký báo cáo:  

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị, Quý đồng nghiệp có tham gia báo cáo vui lòng gửi 

nội dung báo cáo (file powerpoint) trước 15/ 11 / 2021. Video báo cáo thu trước 

(tối đa 7 phút) gởi về Ban tổ chức trước ngày 30/11/2021:  

+ Bài của Niệu học: nieuhoc.huna2021@gmail.com 

+ Bài của Thận học: thanhoc.huna2021@gmail.com 

THÔNG TIN được cập nhật tại: http://www.tietnieuthanhoc.com 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội nghị, xin Quý đồng nghiệp vui lòng liên hệ 

về Ban tổ chức tại hoinghi.huna2021@gmail.com hoặc doanhtoan09@gmail.com (TS. 

BS Đỗ Anh Toàn). 

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia 

của Quý Hội viên, Quý Đồng nghiệp để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.  

Trân trọng./. 

 Ngày 18 tháng 10 năm 2021 

CHỦ TỊCH HUNA 

 

 

 

 

 

PGS.TS.BS. Nguyễn Tuấn Vinh 

 

   


