
  

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO SỐ 1 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XX – VRA 2023 

 

Kính gửi:  Quý Hội viên VRA và Quý đồng nghiệp 

  

Hội Thấp Khớp học Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý hội viên và quý 

đồng nghiệp về kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XX - VRA 2023 của Hội 

Thấp khớp học như sau:  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XX – VRA 2023 

Thời gian:  Ngày 19 & 20 tháng 05 năm 2023 

Địa điểm:  Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ 

 Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Nội dung hội nghị:  cập nhật các thành tựu mới nhất trong chẩn đoán, điều trị, quản lý 

bệnh xương khớp, bao gồm các chuyên đề bệnh mô liên kết (viêm khớp dạng thấp, lupus ban 

đỏ hệ thống…), bệnh lý khớp và cột sống (viêm cột sống dính khớp, viêm khớp vảy nến…), bệnh 

khớp liên quan đến nội tiết, chuyển hóa (gút…), thoái hóa khớp, bệnh xương, sụn (loãng xương, 

nhuyễn xương…), các phương pháp can thiệp chẩn đoán, điều trị (nội soi, phẫu thuật, chỉnh 

hình, thăm dò hình ảnh, phục hồi chức năng…) do các báo cáo viên trong nước (ngoài nước) 

trình bày (chương trình chi tiết xin vui lòng xem tại website: www.rheumatology.org.vn). Đây 

là dịp gặp gỡ, trao đổi của các chuyên gia trong và ngoài nước cùng các hội viên và các đồng 

nghiệp từ mọi miền của Tổ quốc với nhiều chuyên đề thực tiễn và cập nhật. 

Để Hội nghị được thành công tốt đẹp, Ban tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời 

Quý hội viên Hội Thấp khớp học Việt Nam và các đồng nghiệp quan tâm tới lĩnh vực bệnh lý cơ 

xương khớp tham dự VRA 2023. Các hình thức tham dự hội nghị bao gồm: tham gia trình 

bày/báo cáo khoa học tại hội nghị, tham dự hội nghị, gửi bài đăng tạp chí Y học Việt Nam, xuất 

bản nhân dịp hội nghị. 

- Hình thức báo cáo khoa học: bài thuyết trình (oral presentation) dựa trên đăng ký của 

tác giả và do Hội đồng khoa học của hội nghị xét duyệt. 

- Nội dung các báo cáo khoa học tại hội nghị gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo chuyên đề, 

các công trình nghiên cứu khoa học, ca lâm sàng…. Các báo cáo đăng ký trình bày tại Hội nghị sẽ 

được Hội đồng khoa học của Hội đánh giá, quyết định và sẽ được thông báo kết quả tới Quý tác 

giả hoặc nhóm tác giả 15 ngày sau thời hạn nhận tóm tắt báo cáo, với các hướng dẫn cụ thể cho 

việc chuẩn bị các báo cáo được chấp nhận. 

 

 

http://www.rheumatology.org.vn/


Thời hạn đăng kí bài báo cáo và gửi bài đăng tạp chí: 

• Bài báo cáo tại Hội nghị: 

- Đăng kí báo cáo tại Hội nghị:   Trước ngày 15/02/2023 

- Nộp bản tóm tắt (Abstract):      Trước ngày 15/03/2023 

- Nộp bài báo cáo power point (với các báo cáo thuyết trình tại Hội nghị): Trước ngày 

01/05/2023 

Thông tin liên hệ đăng ký bài báo cáo: TS. Phạm Hoài Thu - ĐT: 0983 992 383 

• Bài đăng Tạp chí Y học Việt Nam: 

- Thời hạn nhận bài đăng tạp chí:  Trước ngày 01/03/2023 

Thông tin liên hệ đăng ký, hỗ trợ báo cáo khoa học và bài đăng tạp chí:  

TS. Nguyễn Thị Như Hoa  ĐT: 091 301 5506 Email: nhuhoanguyen83@gmail.com 

 

• Thể lệ gửi bài tóm tắt: 

o Bài tóm tắt (Abstract): Tiếng Việt và Tiếng Anh, mỗi phần không quá 350 từ. Nội 

dung gồm: Đặt vấn đề (Introduction/background), mục tiêu (objectives), phương 

pháp nghiên cứu (methods), kết quả (results), kết luận (conclusions) và từ khóa 

(keywords). 

o Kiểu chữ: Time New Roman (bảng mã: Unicode), cỡ chữ 12; khoảng cách giữa 2 

dòng là 1,5 line. 

o Sắp xếp bài theo thứ tự sau: Tên bài báo cáo, Họ tên tác giả và cộng sự. 

o Tác giả chính ghi rõ: Học vị, họ tên, địa chỉ nơi làm việc, điện thoại, email để Ban 

tổ chức tiện liên lạc. 

• Quy định và trình bày báo cáo tại Hội nghị 

o Báo cáo miệng (oral presentation) trình bày trên Powerpoint, tỉ lệ 16:9 theo 

Template hội nghị. 

 

Thời hạn và các mức phí đăng ký tham dự hội nghị 

• Phí đăng ký nộp trước ngày 01/03/2023:               700.000 VNĐ/đại biểu 

• Phí đăng ký nộp từ ngày 01/03/2023 đến 01/05/2023: 1.000.000 VNĐ/đại biểu 

• Phí đăng ký nộp từ ngày 01/05/2023 đến trước hội nghị: 1.500.000 VNĐ/đại 

biểu 

• Phí đăng ký tại hội nghị: 2.000.000VNĐ/đại biểu 

Lưu ý: Đại biểu tham dự đủ thời gian Hội nghị sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự Hội 

nghị của Tổng Hội y học Việt Nam. Để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận đúng quy định của 

Tổng Hội Y học Việt Nam, Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh trong suốt quá trình tham dự 

Hội nghị. 

 

 

 



Mọi chi tiết xin liên hệ 

VĂN PHÒNG HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM 

Địa chỉ: Trung tâm Y khoa số 1 Tôn Thất Tùng.  

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 0243 5743456; Email: secretariat.vnra@gmail.com 

Website: http://rheumatology.org.vn  http://www.coxuongkhopbachmai.org 

Phó chủ tịch thường trực: PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng Email: hungnguyen@hmu.edu.vn  

Tổng thư ký: TS. Phạm Hoài Thu         Email: phamhoaithu@hmu.edu.vn  

Ban thư ký VRA 2023: 
TS. Nguyễn Thị Nga  ĐT: +84 91 425 6700 Email: nguyenthingacxkbm@gmail.com  
CN. Chu Hoài Thu  ĐT: +84 97 579 3193 Email: hoaithu@hoavietmedia.com  
 

Lệ phí được tiếp nhận tại tài khoản Hội Thấp Khớp học Việt Nam:  

- Chủ tài khoản:  HỘI THẤP KHỚP HỌC VIỆT NAM 

- Ngân hàng VIETCOMBANK (VCB) chi nhánh Ba Đình 

- Số tài khoản (VNĐ):  0611000185132 

(Lưu ý: Các đại biểu đăng ký hội nghị qua email xin gửi kèm theo xác nhận đã chuyển tiền 

phí tham dự cho chị Chu Hoài Thu: 0975 793 193 - Email: hoaithu@hoavietmedia.com để BTC xác 

nhận lại và gửi thư mời). 

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của toàn thể hội viên, các 

bạn đồng nghiệp, các quý vị quan tâm đến lĩnh vực bệnh lý cơ xương khớp trên mọi miền của 

Tổ quốc.  

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                                                                           

 TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
 Chủ tịch VRA 
  
 (đã ký)   
 
  
 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan 
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