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“Từ hành động đến ảnh hưởng: Kết nối một cộng đồng Tim mạch”
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3 rd Thang Long International Conference on Cardiology

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ

NGÔN NGỮ CHÍNH THỨC

Hội nghị sử dụng 2 ngôn ngữ chính là Tiếng Việt và Tiếng 
Anh. Các bài thuyết trình bằng tiếng Anh sẽ được phiên 
dịch sang tiếng Việt qua tai nghe. Do số lượng tai nghe tại 
hội thảo có hạn, nên chúng tôi sẽ phục vụ theo phương 
thức ai đến trước phục vụ trước. Các tai nghe sẽ được đặt 
ngay tại các ghế ngồi trong hội trường hoặc gần khu vực 
có cabin dịch. Các đại biểu sau khi dùng xong, vui lòng 
để lại chỗ cũ (Các tai nghe này được cung cấp miễn phí).

CHÍNH SÁCH VÌ MÔI TRƯỜNG XANH

Tại Hội nghị khoa học này, chúng tôi cố gắng tối đa việc 
sử dụng các vật liệu tái sinh hoặc có thể tái sinh, ít xâm hại 
tới môi trường như: túi vải, giấy tái sinh… Chúng tôi cũng 
kêu gọi các đồng nghiệp ủng hộ chúng tôi và có những 
hành động thiết thực bảo vệ môi trường như: không sử 
dụng túi nhựa, tránh xả rác bừa bãi, giữ gìn và tôn vinh 
cảnh quan môi trường xung quanh nơi tổ chức Hội nghị.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ

Ban Tổ chức Hội nghị có chính sách đặc biệt để khuyến 
khích các đại biểu tham dự Hội nghị nên các Đại biểu 
tham dự Hội nghị hoàn toàn miễn phí.
Người tham dự Hội nghị xin đến đăng ký và lấy túi tài liệu ở 
Khu đăng ký theo sơ đồ chỉ dẫn Hội nghị.
Các báo cáo viên và chủ tọa xin lấy thẻ đăng ký và túi tài 
liệu ở Khu đăng ký của các chủ tọa đoàn và báo cáo viên
Sau khi đăng ký, Đại biểu sẽ được cung cấp:
1. Thẻ ra vào khu vực Hội nghị.
2. Cặp (túi) tài liệu khoa học gồm: Quyển chương trình Hội 
nghị và các vật dụng quà tặng khác như: sổ, bút, quà 
tặng và tài liệu của các nhà tài trợ (nếu có).
3. Quyền được tham dự đầy đủ khu vực Triển lãm và tất cả 
các Phiên báo cáo khoa học.
4. Quyền được tham dự Lễ Khai mạc và Gala Dinner. 
5. Được phục vụ ăn trưa ngay tại các phiên hội thảo; 
được phục vụ đồ uống, bánh ngọt và hoa quả trong các 
buổi giải lao.
6. Được cấp Giấy chứng nhận báo cáo đối với các Báo 
cáo viên có nhu cầu. Các Báo cáo viên xin vui lòng đăng 
ký với Ban thư ký Hội nghị tại Phòng thư ký để nhận Giấy 
chứng nhận sau Hội nghị.
7. Các đại biểu vui lòng tự túc những chi phí cá nhân 
khác.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC & THỜI GIAN

Địa điểm: Khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark 72
Địa chỉ: Lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3698 8888

THỜI GIAN HỘI NGHỊ

Hội nghị chính thức:  Ngày 17 tháng 08 năm 2019.
Thời gian đón tiếp: 
Thứ Bảy ngày 17 tháng 08 năm 2019:   06h30 - 08h30.
Triển lãm:
Thứ Bảy ngày 17 tháng 08 năm 2019 :  08h30 - 17h50

THẺ THAM DỰ HỘI NGHỊ

Qúy vị đại biểu xin vui lòng đeo thẻ trong suốt quá trình 
diễn ra hội nghị. Qúy vị nào không có thẻ sẽ không được 
phép vào dự tại các phòng hội thảo báo cáo, cũng như 
không được tham gia các hoạt động khác của hội nghị. 

Màu sắc của Thẻ Hội nghị

Đại biểu
Delegate

Chủ tọa đoàn
Faculty

Báo cáo viên
Speaker

Ban tổ chức
Organizer

Báo chí
Media

Triển lãm
Exhibitor

TRANG PHỤC THAM DỰ HỘI NGHỊ

Ban Tổ chức Hội nghị kính đề nghị Quý vị đại biểu nên ăn 
mặc lịch sự. Tất cả các trường hợp mặc trang phục không 
lịch sự như quần soóc, váy quá ngắn, áo may ô ba lỗ, các 
trang phục không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam 
sẽ không được Ban Tổ chức cho phép vào tham dự Hội 
nghị.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Mỗi đại biểu sẽ nhận một quyển chương trình chính thức 
của Hội nghị trong túi tài liệu. Trong trường hợp đại biểu 
không nhận được quyển tài liệu chương trình, xin vui lòng 
liên hệ với Ban thư ký để nhận bản mềm qua email.
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các Phiên báo cáo khoa học.
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5. Được phục vụ ăn trưa ngay tại các phiên hội thảo; 
được phục vụ đồ uống, bánh ngọt và hoa quả trong các 
buổi giải lao.
6. Được cấp Giấy chứng nhận báo cáo đối với các Báo 
cáo viên có nhu cầu. Các Báo cáo viên xin vui lòng đăng 
ký với Ban thư ký Hội nghị tại Phòng thư ký để nhận Giấy 
chứng nhận sau Hội nghị.
7. Các đại biểu vui lòng tự túc những chi phí cá nhân 
khác.
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THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ

QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

Hội đồng khoa học (Chủ tọa đoàn, Báo cáo viên); Khách 
VIP và báo chí đến sảnh chính của khách sạn. Lễ tân đón 
tiếp và mời các đại biểu đi thang máy dành riêng cho Hội 
đồng khoa học, VIP và báo chí.
Đại biểu đến bằng phương tiện cá nhân: 
Ô tô: Đại biểu đi cổng Phạm Hùng, gửi xe ô tô tại hầm B1 
khách sạn Intercontinental Landmark 72, nhận thẻ đại 
biểu, tài liệu và quà tặng Hội nghị tại Bàn đón tiếp, sau đó 
di chuyển bằng thang máy hoặc thang cuốn lên tầng 5.
Xe máy: Đi cổng đường Dương Dình Nghệ hoặc Nguyễn 
Quốc Trị, gửi xe máy tại hầm B1 khách sạn Intercontinental 
Landmark 72, di chuyển đến thang máy dưới hầm B1 theo 
biển chỉ dẫn. Lễ tân của Hội nghị đón tiếp và bấm thang 
máy cho đại biểu lên tầng 1, nhận thẻ đại biểu, tài liệu và 
quà tặng Hội nghị tại Bàn đón tiếp, sau đó di chuyển bằng 
thang máy hoặc thang cuốn lên tầng 5.
Đại biểu đi theo đoàn hoặc đón tiếp của Nhà tài trợ: 
check in nhận thẻ đại biểu và quà tặng Hội nghị tại Bàn 
đón tiếp sảnh tầng 1 khách sạn Intercontinental Landmark 
72, sau đó di chuyển bằng thang máy hoặc thang cuốn 
lên tầng 5.

SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Ở HỘI NGHỊ

Để tránh ảnh hưởng tới hoạt động báo cáo diễn ra trong 
Hội nghị cũng như các hoạt động khác nói chung tại Hội 
nghị, đề nghị tất cả Quý vị đại biểu để máy điện thoại ở 
chế độ rung. Xin vui lòng hạn chế sử dụng điện thoại di 
động khi đang ngồi dự trong các phòng họp của Hội nghị.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Tổ chức Hội nghị
Hội Tim mạch thành phố Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội
ĐC: 92 đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : +84 (04) 39422430
Email: thanglong2019@dhavietnam.vn

Ban Thư ký: 
Phụ trách nội dung chương trình báo cáo khoa học.
TS.BS. Phạm Như Hùng – Giám đốc Trung tâm cấp cứu và 
can thiệp tim mạch - Bệnh viện Tim Hà Nội - Ủy viên Ban 
chấp hành Hội Tim mạch Thành phố Hà Nội, 
Mobile: + 84 (0) 913225648.
Email:  thanglong2019@dhavietnam.vn

Phụ trách chung chương trình tổ chức Hội nghị 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh         Mobile: +84 (0) 903432295
Phụ trách các vấn đề liên quan đến tài trợ và quảng cáo 
Cô Nguyễn Thị Luyến                   Mobile: + 84 (0) 944156816
Phụ trách các vấn đề liên quan đến khách mời và đại 
biểu 
Anh Nguyễn Trung Thành            Mobile: + 84 (0) 941751616

CÁC DỊCH VỤ TẠI CHỖ CỦA HỘI NGHỊ

Phòng chuẩn bị báo cáo (Phòng Thư ký)
Các Báo cáo viên có thể sử dụng laptop, đường truyền 
internet và máy in trong Phòng Thư ký để để phục vụ cho 
việc chuẩn bị phiên báo cáo của mình. Cụ thể, các Báo 
cáo viên sẽ thực hiện việc nộp bài báo cáo cho bộ phận 
thư ký từ trước hoặc ngay trước giờ báo cáo để bộ phận 
thư ký kịp chuyển các bài trình chiếu tới các phòng báo 
cáo cho đúng phiên và kịp thời gian.
Sơ cứu
Những đại biểu có nhu cầu về y tế, có thể liên hệ ở điểm 
sơ cứu ban đầu ngay tại Phòng Thư ký.
Dịch vụ ăn uống
Bữa trưa sẽ được phục vụ miễn phí trong thời gian diễn ra 
Hội nghị vào lúc 12h00 trưa cùng ngày và ngay trong thời 
gian diễn ra các phiên Luch Symposium. 
Trong thời gian giải lao buổi sáng và buổi chiều, tiệc trà, 
café, bánh ngọt và hoa quả cũng sẽ được phục vụ miễn 
phí cho Quý vị đại biểu tại khu vực hành lang bên ngoài 
các phòng Hội nghị.
Hỗ trợ thông tin du lịch
Bàn đăng ký dành cho đại biểu có thể trợ giúp Quý vị 
những thông tin về du lịch địa phương và các dịch vụ liên 
quan đến du lịch.

TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ

Ban Tổ chức trân trọng chào đón Quý vị Phóng viên, Nhà 
báo đến tham dự và đưa tin về các hoạt động của Hội 
nghị. Để nhận được thẻ tham dự Hội nghị Tim mạch quốc 
tế Thăng Long 2019 lần thứ III, các Phóng viên, Nhà báo 
cần đăng ký với Ban thư ký từ trước hoặc đăng ký tham dự 
trước giờ diễn ra Hội nghị. Ban Tổ chức có bố trí bàn đăng 
ký riêng dành cho các Phóng viên, Nhà báo. Sau khi đăng 
ký thông tin, các Phóng viên, Nhà báo sẽ được nhận thẻ 
dành cho Báo chí để có thể tham dự Hội nghị và ra vào 
khu vực tổ chức Hội nghị cũng như các phòng báo cáo 
khoa học. Xin vui lòng trình Giấy mời hoặc thẻ Nhà báo khi 
nhận thẻ Báo chí của Hội nghị.
Những yêu cầu về báo chí có thể liên hệ:
Cô Đỗ Hồng Anh             Số điện thoại: 098 319 8039



TH
A

N
G

 LO
N

G
 IC

C
 2019

“Từ hành động đến ảnh hưởng: Kết nối một cộng đồng Tim mạch”

01HỘI NGHỊ T IM MẠCH QUỐC TẾ THĂNG LONG LẦN THỨ 3
3 rd Thang Long International Conference on Cardiology

THÔNG TIN DÀNH CHO CHỦ TỌA VÀ THÀNH VIÊN CHỦ TỌA ĐOÀN

CÁC PHIÊN HỌP TẠI HỘI NGHỊ

THÔNG TIN DÀNH CHO CHỦ TỌA VÀ THÀNH VIÊN CHỦ TỌA ĐOÀN

1/ P: Phiên toàn thể (Plenary Session): Là các phiên hội 
thảo lớn về các vấn đề tổng quan trong tim mạch và tim 
mạch can thiệp, cũng như một số xu thế tương lai trong 
tim mạch can thiệp. Mỗi báo cáo được bố trí từ 15 phút.
2/ F: Phiên hội thảo diễn đàn chuyên sâu (Forum Session): 
Là các phiên về những chuyên đề sâu, mang tính chất 
giáo dục, trong tim mạch và tim mạch can thiệp. Mỗi báo 
cáo được bố trí 12 đến 15 phút.
3/ CME: Phiên đào tạo cơ bản (Course Symposium) : Là 
các phiên mang tính đào tạo cơ bản cao được thiết kế 
chủ yếu giành cho các bác sĩ trẻ, các bác sĩ nội khoa 
chung… Mỗi phiên là một vấn đề cụ thể như Cấp cứu tim 
mạch, điều trị nội khoa Tim mạch… Thời gian cho mỗi báo 
cáo là 15 phút.
4/ OP: Các báo cáo tóm tắt nghiên cứu lâm sàng ( Oral 
Presentation): là phiên tập hợp các báo cáo khoa học 
được lựa chọn là những nghiên cứu tiêu biểu mới nhất 
trong lĩnh vực tim mạch. Thời gian cho mỗi báo cáo là 8 
phút.

5/ CS: Nghiên cứu ca lâm sàng (Case study): Là nơi các 
bác sĩ trao đổi các ca lâm sàng, các vấn đề còn vướng 
mắc trong thực hành lâm sàng. Thời gian cho mỗi báo 
cáo là 8 phút.
6/ S & SS: Các phiên hội thảo vệ tinh (Lunch Symposium& 
Satellite Symposium): Là các phiên hội thảo vệ tinh dành 
cho các tổ chức, các công ty dược phẩm, trang thiết bị y 
tế. Phiên hội thảo này thường diễn ra vào buổi trưa. Thời 
gian cho mỗi báo cáo là 20 đến 25 phút.
7/ FY: Diễn đàn trẻ (Young Forum): Là nơi trao giữa bác sĩ 
trẻ và các chuyên gia. Thời gian cho mỗi báo cáo là 12 
phút.
8/ Q & A: Hỏi đáp trao đổi với Chủ tọa đoàn, Báo cáo viên 
về các vấn đề liên quan
đến phiên họp. Thời gian từ 5 đến 10 phút.

Ban tổ chức dành riêng bàn khánh tiết để đón tiếp Quý vị Chủ tọa và thành viên Chủ tọa đoàn. Sau khi nhận tài liệu 
chương trình và quà tặng của Ban tổ chức, Quý vị Chủ tọa đoàn xin vui lòng tìm đến Phòng thư ký của Hội nghị (theo sơ 
đồ chỉ dẫn của Hội nghị) để nộp bài cho tổ thư ký. Các bài báo cáo đã nộp cho tổ thư ký sẽ được chuyển tới các 
phòng báo cáo để kịp thời trình chiếu theo đúng lịch trình của Hội nghị. 

YÊU CẦU VỀ CÔNG VIỆC
- Chủ tọa (Chairperson) và các thành viên chủ tọa đoàn (Panelist) cần có mặt ít nhất 5 phút trước khi phiên báo cáo 
diễn ra.
- Ban tổ chức đề nghị các vị chủ tọa vui lòng kiểm tra chất lượng của các thiết bị âm thanh hình ảnh tại chỗ cũng như 
đảm bảo các báo cáo viên đã sẵn sàng cho bài báo cáo của mình.
- Trước mỗi phiên báo cáo, Ban tổ chức đề nghị các chủ tọa đoàn phân công tuyên bố khai mạc cho mỗi phiên, giới 
thiệu sơ lược chủ tọa đoàn và từng báo cáo viên trước khi báo cáo. Chủ tọa đoàn giữ quyền điều khiển lịch trình báo 
cáo và thời gian thảo luận. Sau mỗi phiên báo cáo, ban tổ chức đề nghị các các chủ tọa tóm tắt sơ lược những điểm 
chính trong phiên cho người nghe.
- Để đảm bảo đúng lịch trình của Hội nghị, Ban tổ chức đề nghị các chủ tọa và thành viên chủ tọa đoàn khai mạc, bế 
mạc đúng giờ. Các chủ tọa giữ quyền nhắc báo cáo viên về thời gian báo cáo, thông báo rõ cho các bác cáo viên 
về thời gian báo cáo của mình và yêu cầu không được vượt quá thời gian cho phép. Các chủ tọa có quyền cắt báo 
cáo của báo cáo viên nếu giờ báo cáo đã vượt quá thời gian cho phép.
- Thư ký tại mỗi phiên sẽ giơ bảng nhắc giờ 1 phút trước thời gian kết thúc của mỗi báo cáo viên theo quy định.

NHU CẦU VỀ TRỢ GIÚP KỸ THUẬT
- Ban tổ chức đều có bố trí nhân viên kỹ thuật hỗ trợ và thư ký tại mỗi phiên báo cáo. Nếu có bất kì câu hỏi nào liên 
quan đến vấn đề lịch trình nhiệm vụ và thời gian, xin vui lòng liên hệ trước với Ban thư kí theo địa chỉ mail: 
thanglong2019@dhavietnam.vn
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN DÀNH CHO BÁO CÁO VIÊN

Quý vị báo cáo viên của Hội nghị sẽ làm thủ tục nhận thẻ dành riêng cho báo cáo viên tại Bàn đón tiếp dành riêng cho 
Chủ tọa đoàn - Báo cáo viên. Sau khi nhận thẻ xong, Quý vị vui lòng tìm đến Phòng thư ký của Hội nghị (Theo sơ đồ chỉ 
dẫn của Hội nghị) để nộp bài cho tổ thư ký. Các bài báo cáo đã nộp cho tổ thư ký sẽ được chuyển tới các phòng báo 
cáo để kịp thời trình chiếu theo đúng lịch trình của Hội nghị. 
YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG
- Ban tổ chức đề nghị các báo cáo viên giới hạn số lượng slide trình bày để đảm bảo đúng lịch trình báo cáo. Lý tưởng 
nhất là từ 1-2 slide/phút.
- Trong nội dung báo cáo, theo thông lệ quốc tế, các báo cáo viên cần nêu rõ các mâu thuẫn lợi ích (nếu có) với 
những sản phẩm (thuốc hoặc thiết bị) dùng trong nghiên cứu của mình ở những slide đầu tiên (disclosure of conflict of 
interest) hoặc ở cuối poster nhằm giúp cho người nghe và chủ tọa đoàn đánh giá tính khách quan của bài báo cáo. 
Mâu thuận về lợi ích có thể xuất phát từ nhiều mối quan hệ/ liên hệ khác nhau, trong quá khứ cũng như hiện tại, như 
nhân viên, người quản lý, nhà đầu tư và người sở hữu cổ phiếu, nhận quý nghiên cứu, quan hệ gia đình…
- Font chữ trong báo cáo là font Unicode
Để phục  vụ tốt cho công tác tổ chức, Ban tổ chức khuyến khích việc gửi báo cáo sớm về phòng thư ký trước 08 giờ 00 
sáng ngày 17 tháng 08 năm 2019 hoặc qua e.mail: thanglong2019@dhavietnam.vn  trước ngày 16 tháng 08 năm 2019
YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN
- Thời gian cho mỗi báo cáo trong các phiên Toàn thể, Đào tạo tim mạch, Chuyên đề tim mạch cơ bản, nghiên cứu lâm 
sàng là từ 12 đến 15 phút kể cả thời gian thảo luận.
- Để đảm bảo tuân thủ đúng lịch trình báo cáo và trành những rắc rồi kỹ thuật trong quá trình kết nối, Ban tổ chức đề 
nghị các Báo cáo viên không dùng máy tính cá nhân mà dùng máy tính do Ban tổ chức cung cấp. Vui lòng chuyển bài 
trình bày (slide) và các file có liên quan đến người của Ban tổ chức tại phòng chuẩn bị cho Bào cáo viên. Các trường 
hợp không có bài trên hệ thống của Ban tổ chức sẽ không được báo cáo. 
- Đề nghị các báo cáo viên có mặt ít nhất 10 phút trước khi phiên báo cáo bắt đầu tại khu vực dành cho báo cáo viên.
- Chủ tọa đoàn giữ quyền điều khiển chương trình Hội nghị và có thể cắt ngắn phần trình bày của báo cáo viên nếu 
phần trình bày vượt quá khung thời gian cho phép. Người của ban tổ chức sẽ nhắc chủ tọa đàm và báo cáo viên bằng 
bảng 1-2 phút trước khi hết khung thời gian dành cho báo cáo viên.
NHU CẦU VỀ TRỢ GIÚP KỸ THUẬT
- Địa điểm của Phòng chuẩn bị cho các báo cáo viên ( Speaker Ready Room) là phòng thư ký (xin vui lòng xem vị trí trên 
sơ đồ của Hội nghị)
- Trong phòng chuẩn bị cho các Báo cáo viên, Ban tổ chức sẽ đặt sẵn máy tính để các Báo cáo viên duyệt lại các bài 
báo cáo của mình. Các máy tính này được cài hệ điều hành tối thiểu Windows 7 và sử dụng chương trình tối thiểu  
Microsoft Office 2010.
- Trong trường hợp các báo cáo viên có nhu cầu gửi file báo cáo có dung lượng lớn ( kèm video), hoặc nếu có mọi khó 
khăn về kỹ thuật xin liên hệ với phòng thư ký để được trợ giúp.

THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC HÃNG DƯỢC PHẨM/CÁC CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ

Các hãng dược phẩm chỉ có quyền có bảng quảng cáo, banner, backdrop trong phạm vi triển lãm của hãng đã được 
sự đồng ý từ trước của Ban tổ chức. Các banner của hãng chỉ có quyền đặt ở phòng họp trong thời gian của phiên 
Lunch Symposium do hãng mình tài trợ. Hết giờ phiên họp, đề nghị các hãng thu lại các banner, nếu không ban tổ chức 
sẽ thu lại các banner này khi hết các phiên Lunch Symposium. Các hãng dược phẩm không bị hạn chế thành viên 
tham dự nhưng đề nghị đăng ký trước với ban tổ chức về số thành viên sẽ tham dự.
(*) Mọi thông tin về Tài trợ, quảng cáo và triển lãm, vui lòng liên hệ
   Cô Nguyễn Thị Luyến 
   Điện thoại : 0944156816.
   Email: luyen.nt@dhavietnam.vn


