
 

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO KHÁCH THAM DỰ  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRỰC TUYẾN 

XU HƯỚNG MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH NĂM 2021 

21 – 23/10/2021 

I. QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC 

(CME) 

Số tiết CME được tính theo TỪNG NGÀY (tối đa 04 tiết/ ngày) cho Quý đồng 

nghiệp có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Điền đầy đủ thông tin và nộp bản sao bằng tốt nghiệp theo đường link đăng ký 

trim.vn/dUo8py 

- Đảm bảo tham dự từ đủ 80% thời lượng của chương trình và đạt từ đủ 70% bài 

kiểm tra cuối mỗi ngày (post-test). 

- Hoàn tất đóng phí cấp giấy chứng nhận CME: 300.000 đồng/ ngày (ĐÃ bao gồm 

chi phí gửi giấy chứng nhận qua đường bưu điện). 

- Ghi chú: 

1. Các phiên trưa KHÔNG tính CME. 

2. Các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận CME, Ban Tổ chức sẽ gửi 

thông báo qua email của Quý đồng nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết 

thúc chương trình. 

II. HƯỚNG DẪN ĐÓNG PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CME 

- Đối với các trường hợp là khách mời của công ty tài trợ: được cấp CME miễn 

phí. 

- Chuyển khoản trước ngày 30/10/2021 theo thông tin sau 

Tên tài khoản:  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

Số tài khoản:  127000034908 

Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 5  

Nội dung:  Hoi nghi Tim mach 2021 _ Ho ten _ So dien thoai 

Sau khi hoàn tất chuyển khoản, Quý đồng nghiệp vui lòng chụp màn hình 

chuyển khoản thành công và gửi qua email: khoahocdaotao5@umc.edu.vn) để 

Ban Tổ chức thuận tiện trong công tác xác nhận và quản lý. 

III. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

- Email: khoahocdaotao5@umc.edu.vn 

- Đăng ký online: trim.vn/dUo8py 

- Đăng ký qua website: https://ntcc-umc.edu.vn/dang-ki/ 
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IV. HƯỚNG DẪN THAM DỰ 

Phòng ZOOM Webinar sẽ được mở từ 07h45 đến khi kết thúc chương trình mỗi ngày 

(ngày 21/10/2021, 22/10/2021 và 23/10/2021). 

Các bước để tham dự Hội nghị: 

1. Cài đặt ứng dụng ZOOM 

- Đối với PC/ Laptop: truy câp https://zoom.us/ và nhấp “JOIN MEETING” 

- Đối với điện thoại/ máy tính bảng: 

 Thiết bị iOS: https://bit.ly/2FwSM4V 

 Thiết bị Android: https://bit.ly/3kVW2XS 

- Mở ứng dụng ZOOM trên thiết bị đã cài đặt 

 Phòng ZOOM WEBINAR 1:  Webinar ID: 981 2476 7217   

 Phòng ZOOM WEBINAR 2: Webinar ID: 929 8637 5881 

2. Đăng nhập thông tin 

- Nhập ĐỊA CHỈ EMAIL – HỌ VÀ TÊN đã đăng ký (dựa vào thông tin này để 

Ban Tổ chức có đầy đủ dữ liệu để cấp giấy chứng nhận CME cho Quý đồng 

nghiệp). 

- Quý đồng nghiệp vui lòng đăng nhập địa chỉ email đúng với địa chỉ đã đăng ký 

tham dự Hội nghị. 

3. Hoàn tất bài kiểm tra cuối mỗi ngày 

- Để đáp ứng điều kiện cấp giấy chứng nhận đào tạo y khoa liên tục (CME), sau khi 

rời khỏi ứng dụng Zoom Webinar, Quý đồng nghiệp vui lòng thực hiện các câu hỏi 

post-test được hiển thị trên màn hình (pops-up). Đồng thời đường link thực hiện 

post-test sẽ được gửi đến địa chỉ email Quý đồng nghiệp đã sử dụng để đăng nhập 

vào ứng dụng Zoom. 

- Hoàn thành các câu trả lời và nhấn Submit để gửi. 

V. HÌNH THỨC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CME 

- Nhận CME qua đường bưu điện: Điền đầy đủ thông tin theo đường link 

trim.vn/APCsWN 

- Nhận trực tiếp tại Phòng Khoa học và Đào tạo (Lầu 4 – khu A), Bệnh viện Đại học 

Y Dược TPHCM (215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM) trong điều kiện cho phép. 
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