HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN CHI HỘI ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/ LCHĐTVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2021

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, THAM DỰ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME)
Kính gửi: - BCH LCH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG
- Giảng viên và ban tổ chức lớp CME ngày 31/10/2021
- Hội viên LCH ĐTVT
Căn cứ theo quy trình đào tạo liên tục của ban Đào tạo trong điều lệ của LCH
ĐTVT (01/2021/LCHĐTVT )
LCHĐTVT quy định về tiêu chuẩn cấp CME trong hội nghị thường niên lần thứ 6
ngày 31/10/2021, chủ đề: “ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG-XU HƯỚNG TRONG ĐẠI DỊCH”
như sau:
1. Đối tượng tham dự:
a. Hội viên chính thức và dự khuyết của LCH
b. Các đối tượng trong các hội, lĩnh vực khác có quan tâm và muốn tham dự.
2. Các hình thức đào tạo và nguyên tắc quy đổi:
a. Chương trình sẽ được cấp 2 CME, 4 tiết/1 CME.
b. Chương trình theo file đính kèm.
c. Ban tổ chức:
TS.BS LÂM VĂN HOÀNG (chủ tịch hội nghị, trưởng ban tổ chức)
BSCK2 TRẦN ĐOÀN ĐẠO (P. chủ tịch hội nghị, trưởng ban tổ chức)
PGS. TS. BSCK2 NGUYỄN ANH TUẤN (P.chủ tịch hội nghị, trưởng
ban tổ chức)
3. Tiêu chuẩn cấp CME:
a. Học viên tham dự phải đăng ký, đóng phí trước ngày hội nghị chậm nhất
là ngày 30/10/2021. Thông tin tham dự (để cấp CME) gồm: tên, năm sinh,
chức danh(BS, ĐD, KTV…), cơ quan công tác và E-mail dùng tham dự
hội thảo. Ban tổ chức sẽ căn cứ thông tin trên để ghi trên giấy chứng nhận

CME và tổ chức lớp học. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông
tin cung cấp sai lệch
b. Học viên tham dự phải có đủ 3 tiêu chuẩn để được cấp CME:
• Làm bài posttest và gửi bài qua mạng (E-mail cho ban tổ chức) trong
thời gian giới hạn: 24 giờ (16:00 ngày 31/10/2021 đến 16:00 ngày
01/11/2021) sau khi kết thức khoá học. Thời gian sẽ được tính dựa
trên thời điểm nhận E-mail. Đề thi sẽ được gửi đến học viên theo Email đã đăng ký theo thời gian trên.
• Phải tham dự hội nghị (bằng E-mail đăng ký) ít nhất 2/3 thời gian
hội nghị, ban tổ chức sẽ kiểm tra, giám sát trên website hội thảo.
• Đóng tiền phí cấp CME.
*Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm nếu học viên không được cấp
CME do không làm đúng và đầy đủ các quy định cấp CME nêu trên
4. Địa điểm, cách thức thực hiện:
a. Lớp học cấp CME sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến cùng với hội
nghị thường niên lần 6 của LCH ĐTVT.
b. LCH ĐTVT sẽ gửi E-mail về đường link hội nghị đến địa chỉ mail mà học
viên đăng ký trước ngày 31/10/2021
c. LCHĐTVT chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng chương trình và làm thủ
tục cấp CME.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: LCHĐTVT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
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