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GIỚI THIỆU HỘI HÔ HẤP TP. HỒ CHÍ MINH 
PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc 

 
Hội Hô Hấp thành phố Hồ Chí Minh được 

thành lập ngày 03/02/2007 với tên giao dịch 
quốc tế bằng tiếng Anh là: “HoChiMinh City 
Respiratory Society”. Tên viết tắt là: “HRS”. 

Quyết định thành lập số 015 HYH-QĐ, ngày 
03/02/2007. 
Mục đích, tôn chỉ hoạt động: 

Tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật chuyên ngành hô hấp trên 
mọi lãnh vực hoạt động và thành phần kinh tế; 
phấn đấu học tập, công tác, tham gia xây dựng 
và phát triển khoa học kỹ thuật chuyên ngành 
hô hấp (sau đây gọi tắt là chuyên ngành); giúp 
đỡ nhau không ngừng nâng cao năng lực 
chuyên môn, thực hành nghề nghiệp đúng theo 
chuẩn mực về nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ 
ngành y Việt Nam, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân 
dân. Hoạt động trên lĩnh vực hô hấp cả nội và 
ngoại khoa, dựa trên một nền y học tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc, từ bệnh viện cho đến 
gia đình người bệnh và cộng đồng dân cư. 
VỀ LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG: Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức 
xã hội nghề nghiệp của những người hay tổ 
chức làm công tác nghiên cứu khoa học, chuyên 
môn nghiệp vụ chuyên ngành hô hấp trên địa 
bàn TP.HCM. Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh 
hoạt động trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, là 
thành viên của Hội Y Học TP. Hồ Chí 
Minh. Hội hoạt động theo Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Hội sau khi được Đại hội Đại 
biểu thông qua, được Ủy ban Nhân dân Thành 
phố phê duyệt ban hành và Hội hoạt động theo 
pháp luật Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam. Hội chịu sự quản lý Nhà nước 
của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Biên chế, kinh 
phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của 
Hội Hô hấp do Hội tự giải quyết theo quy định 
tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 
năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, 
hoạt động và quản lý hội.  

Trụ sở Hội đặt tại số 14 Lãnh Binh Thăng, 

Phường 13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 
TỔ CHỨC HỘI: Tổng số hội viên hiện nay: 359 

Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: Ban Thường 
vụ, Ban Đối ngoại, Ban Thi đua khen thưởng- 
kỷ luật, Ban Kinh tế - Tài chánh, Ban Truyền 
thông – cộng đồng. 

Họp Ban Chấp hành mỗi quý/lần và tổ chức 
Hội nghị Thường niên Hội Hô hấp TPHCM vào 
tháng 3 hàng năm. 
VÀI NÉT LỊCH SỬ, CỘT MỐC THỜI GIAN 2007: Thành lập Hội Hô Hấp TP.HCM 

2015: Bầu Ban Chấp Hành mới 
2015: In và xuất bản sách: Các thủ thuật 

trong hô hấp - Nhà xuất bản Y học TP.HCM 
2016: In và xuất bản sách: Hình ảnh học và 

Thăm dò chức năng hô hấp - Nhà xuất bản Y 
học TP.HCM 

2017: lần đầu xuất bản báo in Thời Sự Y Học 
chuyên đề Hô hấp thực hành 

2018: Soạn thảo và công bố được “Sổ tay 
chẩn đoán và điều trị hen ở trẻ nhũ nhi”, đã xuất 
bản 01 số trong tháng 3 năm 2018 - Nhà xuất 
bản Y học TP.HCM và “Đồng thuận chẩn đoán 
và điều trị hen ở trẻ nhũ nhi”, đã xuất bản 01 số 
trong tháng 3 năm 2018 - Nhà xuất bản Y học 
TP.HCM 
Các chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký qua các nhiệm kỳ 
2007-2015 

 PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch 
 PGS.TS. BS Lê Nữ Hòa Hiệp; PGS.TS. 

Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch 
 ThS.BS. Lê Khắc Bảo, Tổng Thư ký 

2015- nay 
 PGS.TS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch 
 TS.BS. Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch 
 ThS.BS. Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch 
 TS.BS. Lê Thượng Vũ, Tổng Thư ký 

NHỮNG SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TỪ 
LÚC THÀNH LẬP ĐẾN NAY Trong 3 năm qua tổ chức Hội nghị tại Vũng 
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Tàu, Cần Thơ, Phan Thiết. 
Trong 5 năm qua, là một trong 3 hội có thành 

tích tốt nhất trong hơn 60 hội thành viên của Hội 
Y học TP.HCM về số lượt hội thảo/hội nghị, số 
bài báo cáo, số người được cấp CME.  

Năm 2015-2016 in và xuất bản hai quyển 
sách “Các thủ thuật trong hô hấp” và “Hình ảnh 
học & Thăm dò chức năng hô hấp” - Nhà xuất 
bản Y học TP.HCM. 

Trong 2 năm 2017 và 2018 xuất bản được lần 
lượt 4 số báo in Thời Sự Y Học – Chuyên đề Hô 
hấp thực hành, Hội Hô Hấp TP.HCM chủ trì.  

Trong 2 năm 2017 - 2018 tổ chức CME 
Online: 8-11 kỳ hàng năm.  

Soạn thảo và công bố được Sổ tay chẩn đoán 
và điều trị hen ở trẻ nhũ nhi, đã xuất bản 01 số 
trong tháng 3 năm 2018 Nhà xuất bản Y học 
TP.HCM và Đồng thuận chẩn đoán và điều trị 
hen ở trẻ nhũ nhi, đã xuất bản 01 số trong tháng 
3 năm 2018 Nhà xuất bản Y học TP.HCM. 

Năm 2017 - 2018 tổ chức được 16 lớp học 
trực tuyến có cấp chứng nhận CME. 

 

 
CÁC LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Hoạt động trang Web của Hội trong các năm 
gần đây.  

Tên miền: http://hoihohaptphcm.org. 
Tổng số tin và bài viết đăng trên từ năm 2015 

– 2018 là 413 bài 

  
 

  
Hội viên đăng ký và đóng hội phí trực tuyến 

trên website của Hội. 
Có thể đăng ký hội nghị trực tuyến trên 

website của Hội. 
Đăng ký các lớp học trực tuyến và làm bài 

kiểm tra trắc nghiệm có chấm điểm trực tiếp 
trên website của Hội. 

Thống kê lượt truy cập website: 
Năm Số lượng khách 

truy cập 
Số lần truy 

cập Số lần click 
2015 28,732 48,905 1,548,444 
2016 134,994 195,537 7,025,637 
2017 388,027 512,365 22,739,263 
2018 347,870 471,047 25,646,096 

 
Liên kết web http://www.apsresp.org/ 
http://www.ersnet.org/ 
http://tranthanhxuan.name.vn/TuDienYKho

a/index.php 
http://tranthanhxuan.name.vn/TuDienYHoc

PhapAnhViet/index.php 
Fanpage: facebook.com/hoihohaptphcm 
 Số lượt theo dõi: 8322 lượt 
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Liên kết với các hội bạn trong và ngoài nước: 
Hội Hô Hấp Việt Nam, Hội Lao và Bệnh Phổi 
Việt Nam, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học 
Louisiana, Hội Phổi Pháp Việt, NCJM Nhật, 
Đại học Florida… trong cập nhật thông tin y 
học, đào tạo y khoa liên tục, cử hội viên đi tu 
nghiệp nước ngoài về Nội soi NCJM Nhật. 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết nạp nhiều hội viên mới: mục tiêu tăng 
20% nhằm đạt mức 875 của năm 2017. 

Tham dự Hội nghị Hội Y học TP.HCM, giới 
thiệu PGS. Trần Văn Ngọc vào Ban Chấp hành 
Hội Y học TP.HCM. 

Học tập chính trị: các thành viên tự học tại 
cơ quan, đơn vị; TS. Lê ThượngVũ - Tổng Thư 
ký hoàn tất trung cấp chính trị. 
Các hội nghị sẽ tổ chức năm 2019:   Hội nghị thường niên Hội hô hấp 

TP.HCM (tháng 3/2019) 1 phiên toàn thể 
và 5 phiên song song. 

 Phối hợp với Hội Hô hấp Nhi Châu Á – 
Thái Bình Dương (APPS) tổ chức lớp tập 
huấn chuyên đề Hô hấp nhi dành do các 
bác sĩ VN và các nước trong khu vực (19-
20/04/2019). 

 Hội nghị và CME thường niên: Cập nhật 
chẩn đoán và điều trị ung thư phổi VN 
(tháng 6/2019). 

 Hands on workshop về Nội soi phế quản 
với EBUS TBLB. 

 Tham gia tổ chức cùng Hội Hô Hấp Việt 
Nam tháng 9/2019 Hội nghị Châu Á Thái 
Bình Dương về Hô Hấp APSR.  

 Hội nghị và CME mỗi 2 năm: Đề kháng 
kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng và 
viêm phổi bệnh viện (tháng 11/2019). 

 “Bệnh hô hấp và bệnh truyền nhiễm nhi” 
(dự kiến 06/2019). 

 “Hen và bệnh dị ứng nhi” (dự kiến tháng 
12/2019). 

 Xuất bản 2 số chuyên đề Hô hấp Nhi 
trong Tập san Y học Thực hành. 

Hình ảnh đáng ghi nhớ  

 
Hội nghị thường niên 2018 tại Cần Thơ  

Hội nghị thường niên 2019 tại Phan Thiết  
 
 

 


