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THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ NHẤT  

PHÂN HỘI ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM VÀ TẠO NHỊP TIM VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày 01 thỏng 01 năm 2011 

Kính gửi: - Các Thành viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Học Việt Nam, 

- Các Thành viên Ban Chấp hành Phân hội Điện sinh lý học và Tạo nhịp tim, 

- Các Hội Viên Hội Tim mạch Học Việt Nam,  

- Các Hội viên Phân hội Điện sinh lý học và Tạo nhịp tim, 

       

Phân hội Điện sinh lý học tim và Tạo nhịp tim Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam 

Society of cardiac Electrophysiology and Pacing – VNSEP) đã được thành lập theo quyết 

định số 036/HTM của Hội Tim mạch học Việt Nam do Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt 

Nam, Giáo sư Phạm Gia Khải, đã ký ngày 19 tháng 10 năm 2010 trong khuân khổ Đại hội 

Tim mạch học Toàn Quốc lần thứ 12 tổ chức tại Thành phố Nha Trang. 

 Chúng tôi xin vui mừng thông báo tới toàn thể các thành viên Ban chấp hành Hội Tim 

mạch, phân hội Điện sinh lý học và tạo nhịp tim Việt Nam cũng như toàn thể các Hội viên 

của Hội Tim mạch học Việt Nam: 

Phân hội Điện sinh lý học và tạo nhịp tim sẽ tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ nhất của 

Phân hội tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày 22-23 tháng 7 năm 2011. 

Chương trình Hội nghị lần này sẽ rất phong phú và cập nhật về khoa học với nhiều báo cáo 

của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước cũng như sẽ đánh một dấu mốc mới trong 

sự phát triển của chuyên ngành rối loạn nhịp tim nước nhà. 

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý đại biểu tham gia hội 

nghị. 

Để hội nghị được thành công tốt đẹp, thay mặt Ban tổ chức, chỳng tụi kêu gọi sự tham 

gia tích cực, đóng góp mọi mặt của tất cả các thành viên trong Ban chấp hành cũng như tất cả 

các hội viên của Hội và Phân hội. Chúng tôi rất mong muốn các quý đại biểu gửi các bài báo 

cáo khoa học liên quan đến chuyên ngành tham dự và trình bày tại hội nghị. 

Để có thể đảm bảo đúng tiến độ tổ chức, chúng tôi cũng kính đề nghị và hoan nghênh 

các thành viên trong Ban chấp hành và toàn thể hội viên của Hội Tim mạch và Phân hội Điện 

sinh lý học và tạo nhịp tim Việt Nam đóng gúp ý kiến và tham gia công tác tổ chức. Mọi ý 

kiến xin gửi bằng văn bản theo địa chỉ: 

BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT PHÂN HỘI ĐIỆN SINH LÝ HỌC 

VÀ TẠO NHỊP TIM VIỆT NAM (VNSEP) 

Địa chỉ: Viện Tim Mạch – Bệnh Viện Bạch Mai 

78 đường Giải phóng - Đống đa – Hà Nội. 
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Người đại diện: TS. BS. Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch phân hội;  

ĐT và Fax: 04 38688488; DĐ: 0913.232.552 

Người liên lạc: ThS. Phạm Trần Linh, Tổng thư ký phân hội;  

DĐ: 0913.363.101 

Email:  vnsep.info@gmail.com   

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong sự đóng góp tích cực của các thành viên và Hội 

viên.  

 

             Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam 

 

 

 

 

     GS. TS. Phạm Gia Khải 

Chủ tịch Phân hội 

 

 

 

 

     TS. BS. Phạm Quốc Khánh 
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