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THÔNG BÁO SỐ 2 

Vv Tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XX 

Kính gửi: - Các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Tiết niệu - Thận học       

Tp. Hồ Chí Minh (HUNA) 

                   - Các Hội viên Hội Tiết niệu -  Thận học Tp. Hồ Chí Minh (HUNA) 

        - Các Công ty Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế 

                              - Các thầy thuốc trong lĩnh vực Tiết niệu và Thận học 

                              - Quý Đồng nghiệp. 

 

Hội Tiết niệu - Thận học thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên 

vào ngày 13,14 và 15 tháng 7 năm 2023 tại thành phố Tuy Hoà – tỉnh Phú Yên. Các bài cáo báo 

khoa học của Hội nghị sẽ được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Tiết niệu 

và Thận học. Đây sẽ là dịp quý giá cho các Đồng nghiệp trên cả nước, các cơ quan, đơn vị được 

gặp gỡ, có thêm cơ hội học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán, 

khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến Tiết niệu và Thận học. Từ đó, tiếp tục nỗ lực và hợp 

tác vì mục tiêu cùng phát triển, nâng tầm vị thế của ngành Tiết niệu và Thận học, góp phần vào 

sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân. 

Hội nghị sẽ đón tiếp khoảng 1000 Đại biểu là các Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều 

dưỡng chuyên ngành Tiết niệu và Thận học đến từ các bệnh viện, các trường Y dược trong nước 

và Quốc tế. Hội nghị sẽ cấp giấy chứng nhận tương đương 04 tiết đào tạo liên tục cho Đại biểu 

tham dự. 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời các hội viên, các đồng nghiệp của Hội 

Tiết niệu - Thận học thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham dự Hội nghị lần này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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PGS.TS. Nguyễn Tuấn Vinh 



1) Thông tin Hội nghị 

Hội nghị Tiết niệu - Thận học thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XX 

Thời gian: Ngày 13,14 và 15 Tháng 7 năm 2023 

Địa điểm: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Hình thức tổ chức: Trực tiếp  

2) Chủ đề chính  

- Bệnh lý tuyến tiền liệt, LUTS, bệnh thận mạn, lấy và ghép thận, rối loạn cương dương và rối loạn 

xuất tinh. 

   - Can thiệp ít xâm hại trong Tiết niệu và Thận học (PNCL, nội soi, ROBOT, can thiệp nội mạch, 

LASER, lưỡng cực, các phương pháp điều trị thay thế thận) 

  - Tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiết niệu, thận học, nam khoa và ghép thận 

3) Đăng ký tham dự 

+ Phí tham dự: 

- Đăng ký trước ngày 01/5/2023: 700.000 đồng 

- Đăng ký từ 1/5/2023: 1.200.000 đồng 

Link đăng ký:  

https://forms.gle/er642PQhiMgQu4wP8 

Mã QR: 

 

4) Quyền lợi tham dự 

- Tham dự tất các các phiên Hội nghị Khoa học 

- Nhận 01 túi tài liệu Hội nghị; 

- Tham dự Gala dinner; 

- Được cấp chứng nhận tham dự hội nghị 

5) 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 10/04/2023 

https://forms.gle/er642PQhiMgQu4wP8


- Nộp bài báo cáo toàn văn (Fulltext): Trước ngày 10/05/2023 

- Nộp file Powerpoint: Trước ngày 30/05/2023 

- Quy định thời lượng báo cáo tối đa mỗi bài 

+ Báo cáo phiên toàn thể (Lecture): 25 phút 

+ Báo cáo tổng quan: 15 phút 

+ Báo cáo khoa học (freepaper): 8 phút 

Tài liệu báo cáo gửi đến email: huna2023@gmail.com, tranganhvinh@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 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 tối đa 300 từ, gồm 4 phần:  

+ MỞ ĐẦU: Nêu ngắn gọn vấn đề và mục đích của nghiên cứu;  

+ PHƯƠNG PHÁP: Mô tả phương pháp nghiên cứu  

+ KẾT QUẢ: Những kết quả chính; 

+ KẾT LUẬN: 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trưởng ban tổ chức Hội nghị HUNA 2023 

PGS.TS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, 

Điện Thoại, Zalo số:  0913719346  

Email: npchoang@gmail.com 

Tổng thư ký HUNA 

TS.BS. Đỗ Anh Toàn 

Điện thoại: 0983707036 

Email: doanhtoan09@gmail.com 

Thư ký 

BS. Trang Võ Anh Vinh 

Điện thoại: 0909908115 

Email: tranganhvinh@gmail.com 
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