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 CỦA CHỦ TỊCH HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM 

Kính gửi: 
 

- Các Quý đồng nghiệp 
- Các hội viên Hội Hô hấp Việt Nam 
- Các Ủy viên BCH Hội Hô hấp Việt Nam 

Hội Hô hấp Việt Nam trân trọng cảm ơn Quý Thầy cô, các nhà khoa học và các đồng 

nghiệp đã cùng đồng hành và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh và phát triển trong thời 

gian qua. Hội Hô hấp Việt Nam bao gồm hơn 1000 thành viên là các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác 

sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, đại học, tổ chức y tế trên toàn quốc với mục tiêu nâng 

cao chất lượng trong nghiên cứu, chẩn đoán, điều trị các bệnh về hô hấp. Hội đang từng 

bước phát triển và đóng góp một phần sức lực của mình vào công cuộc nâng cao sức 

khỏe của người dân trên mọi miền tổ quốc.  

Trong suốt những năm qua, dưới sự cho phép của Ban đối ngoại Trung ương Đảng, 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và với sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị liên quan và các đối tác tin cậy, 

Hội Hô hấp Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều kỳ Hội nghị khoa học. Năm 2021 là một 

năm khó khăn đối với đất nước nói chung và toàn ngành y tế nói riêng khi đại dịch COVID-

19 có những diễn biến hết sức phực tạp, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam. Thấu hiểu được 

điều đó, với mong muốn tiếp nối thành công của Hội nghị thường niên Hội Hô hấp Việt 

Nam trong những năm qua, cập nhật kiến thức của Quý đồng nghiệp từ các chuyên gia 

hàng đầu trên Thế giới và tại Việt Nam chuyên ngành Hô hấp, Hội sẽ tổ chức Hội nghị khoa 

học năm 2021 dưới hình thức trực tuyến. Hội xin chào mừng các quý đồng nghiệp tham 

dự.  

Tham dự hội nghị, quý đồng nghiệp có cơ hội trao đổi kiến thức và tiếp xúc với các 

chuyên gia trên khắp cả nước và nhiều chuyên gia quốc tế. Để Hội nghị tổ chức thành công 

tốt đẹp, Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự tham gia đông đảo của toàn thể Quý 

đồng nghiệp, Quý cơ quan, tổ chức quan tâm đến lĩnh vực bệnh lý Hô hấp trên mọi miền 

của Tổ quốc, chúng tôi kêu gọi và khuyến khích các Quý vị đại biểu tham dự và trình bày 

báo cáo khoa học tại Hội nghị. Chúc Quý Đại biểu và các Bạn đồng nghiệp sức khỏe, chúc 

Hội nghị thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


