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THÔNG BÁO LẦN 2
HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT - PHÁP - CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
LẦN THỨ X
Kính gởi: Quý đồng nghiệp
Hàng năm bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội nghị khoa học nhằm cập nhật kiến thức mới,
trao đổi kinh nghiệm quý báu của các Giáo sư, Bác sĩ chuyên gia đầu ngành về sản phụ
khoa trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn và góp phần nâng cao chất
lượng chăm sóc sức khoẻ người dân trong lĩnh vực sản phụ khoa. Năm 2010, chúng tôi
tiến hành tổ chức hội nghị Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần
X và Lễ kỷ niệm 10 năm Hội nghị Việt Pháp.
Chương trình dự kiến Hội nghị + Workshop (đính kèm)
Thành phần báo cáo viên:
• Trong nước: Giáo sư, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa.
• Nước ngoài: Giáo sư, bác sĩ từ Pháp, Ý, Mỹ, Úc và vùng Châu Á Thái Bình
Dương …đã hợp tác với bệnh viện.
Đại biểu đăng ký tham dự xin lưu ý:
• Lễ kỷ niệm 10 năm HNVP + Lễ khai mạc HNVP lần X
(14g30 ngày 12/5/2010) - Số lượng: 500 đại biểu
-

Do Hội trường nơi tổ chức Lễ kỷ niệm đón tiếp được 500 đại biểu, rất mong
Quý đại biểu có nhu cầu tham dự đăng ký sớm, chúng tôi sẽ ưu tiên thành phần
khách mời và các đại biểu gửi xác nhận tham dự trước.

• Hội nghị chính thức (ngày 13-14/5/2010) - Số lượng: 1500 đại biểu
-

Hạn chót đăng ký: 30/4/2010

Đăng ký tham dự Hội nghị:
- Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp BV Từ Dũ
- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Q1, TPHCM
- ĐT: 08.54 042 817 – 54 042 822 _ Fax: 08.39 255 822
- Email: gen.plan@tudu.com.vn _ Website: www.tudu.com.vn
* Đại biểu nhận thư mời chính thức khi hoàn tất thủ tục đăng ký:
- Đại biểu trong thành phần khách mời: xác nhận tham dự
- Đối với đại biểu đăng ký tham dự đã hoàn tất thủ tục, ban tổ chức sẽ ưu tiên cho
đại biểu đã đóng lệ phí tham dự trước.
- Ban tổ chức dự kiến phát hành thư mời thời gian 15/4/2010, sau thời gian này
chưa nhận được thư mời, xin vui lòng liên hệ 08.54 042 817 – 08. 54 042 822 –
0909354929 hoặc email: gen.plan@tudu.com.vn
Lệ phí Hội nghị:
1. Lễ kỷ niệm 10 năm HNVP + Lễ khai mạc HNVP lần X (14g30 ngày 12/5/2010)
- 200.000đ/đại biểu (Bao gồm: Tiệc tối)
2. Hội nghị chính thức (ngày 13-14/5/2010):
- Trước ngày 30/4/2010: 250.000đ/đại biểu
- Sau ngày 30/4/2010: 300.000đ/đại biểu
3. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ phí tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Hội nghị Việt – Pháp và
Hội nghị Việt – Pháp lần X cho thành phần khách mời trực thuộc 32 tỉnh thành
phía Nam như sau:
- Giám đốc TTCSSKSS
- Giám đốc BVĐK
- Trưởng khoa sản BVĐK
- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản
Hình thức đóng lệ phí:
1. Chuyển khoản
- Tên tài khoản: Bệnh viện Từ Dũ
- Số tài khoản: 10201 00000 86808
- Tên ngân hàng: Sở giao dịch II Ngân hàng Công Thương Việt Nam
- Nội dung: Đóng lệ phí tham dự HNVP lần X
2. Đóng tiền mặt tại: phòng Kế Hoạch Tổng Hợp BV Từ Dũ
Rất mong sẽ nhận được sự tham gia nhiệt tình của Quý đồng nghiệp.
Trân trọng kính chào.
TM. BAN TỔ CHỨC

BS CKII. Phạm Việt Thanh
Giám đốc bệnh viện Từ Dũ

