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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 
HỘI PHỤ SẢN TP.HỒ CHÍ MINH  

 
I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN HỘI Hội Phụ Sản TP Hồ Chí Minh (HOGA) đã 
được thành lập ngày 17/7/1986 đến nay đã 33 
năm, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp 
những tổ chức và cá nhân là những Bác sĩ hoạt 
động liên quan đến lãnh vực Sản khoa, Phụ 
khoa, Sơ sinh và Kế hoạch Gia đình. Mục tiêu 
hoạt động của Hội là tập hợp, hỗ trợ các hội viên 
(HV) nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, 
ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học 
thuộc chuyên ngành Sản Phụ Khoa thông qua 
những chương trình đào tạo liên tục, những Hội 
nghị, hội thảo Khoa học do Hội tổ chức định kỳ 
hàng năm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của HV, góp 
phần vào sự nghiệp phát triển ngành Y tế Việt 
Nam.  

Khi bắt đầu thành lập Hội (17/7/1986) thì 
Hội mang tên là Hội Sản Phụ Khoa TP Hồ Chí 
Minh. Tuy nhiên, kể từ nhiệm kỳ V (2006-
2010) thì Hội được đổi tên là Hội Phụ Sản TP 
Hồ Chí Minh để phù hợp với tên Hội chuyên 
ngành Phụ Sản từ Trung ương đến địa phương 
mang cùng tên là Hội Phụ Sản và kèm theo sau 
là tên địa phương. Tên giao dịch bằng tiếng 
Anh là Ho Chi Minh city Obstetrics - 
Gynecology Association, chữ viết tắt là 
HOGA và xây dựng logo chính thức: 

 

 
Hoạt động của Hội chấp hành luật pháp nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các 
quy định có liên quan của thành phố Hồ Chí 
Minh, trực thuộc Hội Y học thành phố Hồ Chí 
Minh và chịu sự quản lý của Sở Y tế thành phố 
Hồ Chí Minh. Hoạt động trong phạm vi thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian từ 1986 -1995 có 2 nhiệm kỳ 
Đại hội đại biểu với chủ tịch là GS Phạm Gia 
Đức, tiếp đến từ 1995- 2010 có 2 nhiệm kỳ nữa 
với chủ tịch Hội là GS Lê Văn Điển. 

  
 GS Phạm Gia Đức GS Lê Văn Điển 

 Từ Đại Hội đại biểu nhiệm kỳ VI (2010-
2014) và nhiệm kỳ VII (2014-2019) chủ tịch 
Hội là PGS.TS Vũ Thị Nhung thì hoạt động của 
Hội bắt đầu phát triển mạnh. Số Ủy viên Ban 
Chấp hành NK 2006-2010 là 17, nhiệm kỳ 2010 
-2014 là 11 và nhiệm kỳ 2014-2019 là 15 nhưng 
hiện tại (2019) chỉ còn 13. 

 

 
Phát triển HV trước năm 2006 thì số 

thống kê báo cáo không đầy đủ, chỉ dựa vào 
hồ sơ đăng ký thì số HV được ghi nhận thay đổi 
từng năm như sau: 
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Kể từ 2018 thì vấn đề quản lý hội viên phân 
loại theo hướng dẫn của Hội Y học TP HCM. 
Theo đó, năm 2018 số HV có đăng ký thông tin 
cụ thể là 622, giảm thiểu số HV cũ vì không 
đóng Hội phí và không liên lạc được (đi nước 
ngoài, ở tỉnh khác) là 349 người nhưng bên cạnh 
đó số kết nạp mới là 193. Trong 622 HV bao 
gồm HV Chính thức 237 người, HV Liên kết: 
384 người, HV Danh dự 1 người. 

Tuy nhiên, vì không có cán bộ Hội chuyên 
trách nên vấn đề quản lý thiếu chặt chẽ. Địa 
điểm văn phòng Hội đặt tại Lầu 4 số 249-251 
Hồng Bàng P11 Q5 (2006 -2008). Từ năm 2008 
văn phòng Hội chuyển về 128 Hồng Bàng P12 
Q5. Điện thoại: 39551894 

Địa chỉ trang tin điện tử: 
http://hoipstphcm.org.vn (2006-2017) sang 
năm 2017 đổi lại là http://www.hoga.org.vn. 
II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Trong các nhiệm kỳ trước Hội hầu như chỉ 
dựa vào sinh hoạt khoa học của BV Từ Dũ, 

Hùng Vương để tổ chức hội thảo hàng năm 1, 2 
lần. Kể từ nhiệm kỳ VI (2010 -2014) và tiếp tục 
nhiệm kỳ VII (2014- 2019) thì Hội đã hoạt động 
mạnh, có chương trình kế hoạch cụ thể, nên đã 
thu hút một số đông các bác sĩ chuyên ngành 
phụ sản đăng ký HV. 

Hội cũng đã cho xuất bản cuốn Tạp chí của 
Hội mỗi quí một lần. Số phát hành đầu tiên 
1.000 cuốn tạp chí Sức Khoẻ Sinh Sản vào 
tháng 11/2011 với chủ đề là các đề tài nghiên 
cứu, các bài báo khoa học đã được báo cáo trong 
các hội nghị KH do Hội tổ chức hoặc những tài 
liệu KH mới giúp HV nâng cao kiến thức 
chuyên môn. Tổ chức một Ban biên tập để thực 
hiện tạp chí này. Từ cuối tháng 6/2014 có sự kết 
hợp giữa báo Hội và Tạp chí Thời sự Y học 
thuộc Hội Y học TP Hồ Chí Minh nên tạp chí 
được trình bày dưới dạng Tạp chí Thời sự Y học 
chuyên đề Sức khỏe sinh sản. Cuốn tạp chí vẫn 
xuất bản đúng kế hoạch và nhận được sự tiếp 
đón nồng nhiệt của người đọc và người viết đến 
2019 đã được 18 số. 

 

  

  
Hội nghị quốc tế AOGIN
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Sinh hoạt khoa học theo chương trình dự 
kiến hàng năm. Từ năm 2010 đến nay có 2 lần 
tổ chức hội nghị quốc tế AOGIN (tháng 7/2010 
và tháng 9/2015) thành công tốt đẹp, được các 
nhà KH nước ngoài đánh giá cao và 78 kỳ sinh 
hoạt khoa học định kỳ với tính chất là đào tạo 
liên tục tổ chức do sự phối hợp với 2 bộ môn 
Phụ sản của ĐHYD và ĐH YK Phạm Ngọc 
Thạch được đánh giá chất lượng và hiệu quả 
cao. Hội là một trong những Hội chuyên khoa 
của Thành phố nhận giấy khen của Hội Y học 
TP.HCM vì đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ 
chức hội thảo KH hàng năm. 

Tổ chức được 11 lớp đào tạo soi cổ tử cung, 
2 lớp tập huấn về chỉ khâu phẫu thuật, 1 lớp Ứng 
dụng LASER Y học trong Sản Phụ Khoa. 
Tháng 6/2018 Hội cử người sang Malaysia ký 
kết hợp tác với Hội Sản Phụ Khoa Malaysia và 
cùng với BV Hùng Vương tổ chức 1 lớp Cấp 
cứu Sản khoa vào tháng 8/2018 tại BV Hùng 
Vương cũng như sẽ tiếp tục trong những năm 
kế tiếp.  

Ngoài ra, hàng năm kể từ 2008 Hội phối hợp 
với BV Hùng Vương và CHU Grenoble định kỳ 
tổ chức hội nghị khoa học đến nay được 10 năm. 

 

  

  

 

   

  
Website của Hội được thành lập từ năm 2010 

với địa chỉ http://hoipstphcm.org.vn và đổi mới 
năm 2017 là www.hoga.org.vn với số lượt truy 
cập hơn 30.000 hàng năm. 

Công tác Xã hội từ thiện từ năm 2014 đến 
2018: Gửi quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng 
139 triệu cho sinh viên nghèo 2 trường ĐH YD 
TP.HCM và ĐH Y Phạm Ngọc Thạch. Đóng 
góp giúp bệnh nhân nghèo 20 triệu, cứu trợ 
đồng bào trong vùng bão lụt ở miền Bắc và 
miền Trung tổng số tiền 100 triệu đồng. 
CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CHO HỘI : - 5 giấy khen của Hội Y học TP.HCM 

trong thời gian từ 2012-2016. 
- 3 giấy khen của Liên hiệp các Hội KH và 

KT TP.HCM 2015, 2016, 2018. 
- 1 bằng khen của Tổng Hội Y Học Việt 

Nam 2016-2017. 
- 10 giấy khen cho 10 HV của Hội Y học 

TP.HCM năm 2017. 
 


