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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi chủ đề tham luận Hội thảo khoa học y dược cổ truyền 

toàn quốc lần thứ hai 

  Kính gửi: …………………………………………………………. 

                           …………………………………………………………. 

Ngày 13/4/2021, Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế có thông báo số 

25/TB-YDCT về việc mời viết bài Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn 

quốc lần thứ hai với chủ đề “Y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại trong 

điều trị bệnh không lây nhiễm”, tuy nhiên, thời gian qua dịch bệnh covid - 19 

đã diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, kinh tế và tình 

trạng sức khỏe, tính mạng của người bệnh, y dược cổ truyền đã tham gia tích 

cực trong công tác phòng và chống dịch covid -19. Để tiếp tục phát huy vai trò 

của Y, Dược cổ truyền trong phòng và điều trị Covid - 19, đặc biệt để thích ứng 

với nhu cầu thực tiễn của giai đoạn hiện nay là điều trị F0 tại nhà và điều trị Hậu 

covid-19, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền xin thông báo thay đổi chủ đề Hội 

thảo khoa học lần thứ 2 “Y, Dược cổ truyền trong phòng và điều trị Covid - 

19” với mục đích nhằm chia sẻ, trao đổi học thuật, kinh nghiệm và giới thiệu sản 

phẩm y dược trong phòng và điều trị covid -19. 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế kính mời các đơn vị, tổ chức và 

các nhà khoa học, thầy thuốc, giảng viên viết bài tham gia Hội thảo khoa học 

theo chủ đề nêu trên. 

Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến tháng 10 năm 2022. 

Thời điểm nhận bài, thể thức bài sẽ được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 

thông báo trên trang thông tin của Cục: địa chỉ http://ydct.moh.gov.vn 

Để biết thêm thông tin về hội thảo, xin liên hệ TS.BS Hoàng Thị Hoa Lý, 

ĐT 0912.081218 hoặc BS Phạm Việt Dũng, ĐT 0917.841039. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của các tổ chức và cá nhân.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/cáo); 

- Website Cục QL YDCT; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Thịnh 
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http://ydct.moh.gov.vn/


 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-YDCT của 

 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) 

 

1. Hệ thống bệnh viện Y, học cổ truyền toàn quốc; 

2. Các Trường đại học Y, Dược; 

3. Bệnh viện thuộc các trường Đại học, Học viện; 

4. Các Viện nghiên cứu về Y, Dược; 

5. Khoa Y học cổ truyền các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; 

6. Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam; 

7. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế; 

8. Các Hội nghề nghiệp có liên quan; 

9. Các đợn vị, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực y, dược cổ 

truyền 
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