SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 177/ TMHH- HT
V/v mời tham dự hội thảo
“Hemophilia thường niên năm 2019”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Quý Bệnh viện
Nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về bệnh hemophilia cho các bác
sĩ và nhân viên y tế, Bệnh viện Truyền máu Huyết học sẽ tổ chức “Hội thảo Hemophilia
thường niên năm 2019” vào:
-

Thời gian

: 8h30 - 11h30, thứ Bảy ngày 23/03/2019

-

Địa điểm

: Hội trường lầu 4, Bệnh viện Truyền máu Huyết học
118 Hồng Bàng, P12, Q5, TP. Hồ Chí Minh

-

Chương trình: vui lòng xem chương trình đính kèm.

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý cơ quan cử cán bộ, nhân viên y tế đến tham
dự “Hội thảo Hemophilia thường niên 2019” nêu trên.
Hội thảo sẽ cấp chứng nhận tham dự cho Đại biểu tham dự. Thời gian đào tạo
quy đổi theo quy định.
Đăng ký tham dự:
Quý cơ quan, đồng nghiệp đăng ký tham dự vui lòng thực hiện theo mẫu đính
kèm và gửi danh sách đăng ký cho ban tổ chức theo một trong hai hình thức sau:
1. Gửi qua Email: vuquynh210@gmail.com
2. Gửi về địa chỉ:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học
118 Hồng Bàng, P 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3957 5886 Fax: 0283 855 2978
Thời hạn đăng ký: Trước ngày 20/03/2019.
Ghi chú:
-

Thông báo này thay cho thư mời hội thảo.
Quý cơ quan vui lòng đăng ký sớm khi nhận được thông báo. BTC sẽ đóng
đăng ký tham dự khi số lượng đăng ký đạt 120 đại biểu.

Trân trọng.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT
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