
THÔNG BÁO SỐ 2 
(V/v chuẩn bị Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh thường niên lần thứ 21 – Hội PTTK Việt Nam) 

Thưa Quý đồng nghiệp! 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam sẽ phối hợp 

đăng cai tổ chức Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh thường niên lần thứ 21. Hội nghị sẽ diễn 

ra trong 02 ngày, từ ngày 09/12/2022 đến ngày 10/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình 

Định (số 01 đường Nguyễn Tất Thành, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn). 

Chủ đề chính của Hội nghị: 

"Cập nhật những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực Phẫu thuật thần kinh và cột sống" 

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo và kính mời các Quý đồng nghiệp đăng ký 

tham gia, viết bài báo cáo tham dự Hội nghị.  

Tất cả các bài báo cáo khoa học được Hội đồng khoa học của Hội nghị xét duyệt sẽ được 

đăng in trong Tạp chí Y học Việt Nam số chuyên đề Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh thường 

niên lần thứ 21 năm 2022. Thể lệ bài viết theo đúng qui định của tạp chí (tham khảo văn bản 

mẫu đính kèm). 

Hạn chót nộp bản tóm tắt (tiếng Anh và tiếng Việt): ngày 01 tháng 10 năm 2022. 

Hạn chót nộp bài toàn văn: ngày 15 tháng 10 năm 2022. 

Địa chỉ nhận bài: gửi về email của Ban Tổ chức: vnc2022binhdinh@gmail.com 

Hình thức báo cáo: dùng PowerPoint qua máy chiếu vi tính (LCD projector), khuyến 

khích báo cáo song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để cùng trình chiếu trên hai màn hình. Báo cáo 

nộp cho Ban Thư ký trước Hội nghị. 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: TS-BS. Phạm Ngọc Hải, Khoa Ngoại Thần Kinh và Cột 

sống, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, SĐT: 0905 100 225  

Thông tin về Hội nghị, xin cập nhật trên website của Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam: 

http://neurosurgery.vn 

Rất mong Quý đồng nghiệp tích cực hưởng ứng và tham gia gửi bài báo cáo góp phần 

thành công cho Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh thường niên lần thứ 21 năm 2022. 

Trân trọng cảm ơn. 

Bình Định, ngày 20 tháng 8 năm 2022 
                    TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ      

                                                                                             Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Định 
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