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THÔNG BÁO 

Về việc hoãn tổ chức Hội nghị Khoa học Y học Dự phòng toàn quốc năm 2022, 

Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961-2021), 

Đại hội Hội Y học Dự phòng Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

---------------------------------------------------- 

Kính gửi: -    Tổng Hội Y học Việt Nam; 

- Sở Y tế các tỉnh/TP; 

- Cục, Vụ, Viện nghiên cứu thuộc khối Y học dự phòng; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh/TP; 

- Hội/Chi Hội YHDP tỉnh/TP; 

- Trường Đại học thuộc khối Y học dự phòng;  

- Các tác giả đã gửi bài báo cáo tham dự. 

Theo kế hoạch “Hội nghị Khoa học Y học Dự phòng toàn quốc năm 2022, Lễ 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961-2021), Đại hội Hội 

Y học Dự phòng Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2022 – 2027” sẽ được tổ chức vào ngày 

04 – 05 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, vì để chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức nên Hội Y học Dự phòng 

Việt Nam quyết định hoãn tổ chức các sự kiện trên và sẽ tổ chức lại vào thời điểm thích 

hợp, dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2023. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự thay đổi này 

và mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ phía Quý Đơn vị, Quý Đồng nghiệp. Chúng 

tôi sẽ thông báo lại đến Quý Đơn vị, Quý Đồng nghiệp khi có thời gian chính thức. 

Bên cạnh đó, đối với các bài báo đã đăng ký tham dự Hội nghị khoa học, Ban tổ 

chức sẽ lưu lại thông tin bài báo đến khi tổ chức Hội nghị hoặc tác giả có nhu cầu đăng 

sớm có đăng vào các số thường kỳ của Tạp chí Y học Dự phòng. 

      Thông báo này sẽ đồng thời đăng trên các website của Hội YHDP Việt Nam 

(www.hoiyhocduphong.com), và Tạp chí YHDP (www.tapchiyhocduphong.vn)  

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm tốt 

đẹp của Quý Đơn vị, Quý Đồng nghiệp tới các sự kiện trên của Hội và mong nhận tiếp 

tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của Quý vị trong thời gian tới. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

http://www.hoiyhocduphong.com/
http://www.tapchiyhocduphong.vn/


Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Hội Y học Dự phòng Việt Nam – Số 1 Yecxanh, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

SĐT: 0382.944.358 (CN. Vũ Huyền Trang) hoặc 0984.100.587 (CN. Nguyễn Thành 

Công) 

Email: hoiyhocduphongvn@gmail.com 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT; 

TM. BAN TỔ CHỨC 

Trưởng Ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hoiyhocduphongvn@gmail.com

