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Trụ sở:    Số 263-265 đường Trần Hưng Đạo, 
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Hội thành viên của Hội Y Học thành phố Hồ 
Chí Minh và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam  

Nhiệm kỳ IX: 2015-2020, Chủ tịch: TTND 
TS.BS.LG. Ngô Đồng Khanh                                              
I/ CÁC NHIỆM KỲ CỦA HỘI RĂNG HÀM MẶT TP. 
HCM  Tiền thân của Hội 

Hội Răng Hàm Mặt 
(RHM) TP.HCM là Tổ 
Nha thuộc Hội Trí thức 
yêu nước, được hình 
thành vào năm 1975 
cùng với Tổ Y và Tổ 
Dược. Tổ trưởng là TS. 
Huỳnh Khắc Thiện, 

từng là Tổng Thư ký của Nha sĩ đoàn từ lúc 
thành lập đến 1975. Đến 1978, tại Đại hội Lần 
thứ I của Chi Hội RHM – Hội Trí thức yêu 
nước, hội viên bầu ra Chi hội trưởng là TS. 
Huỳnh Khắc Thiện. Trụ sở của Chi hội được đặt 
tại số 43 Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM với 
số hội viên ban đầu là 200 hội viên. Sau khi Hội 
Y Học TP.HCM được thành lập vào năm 1979, 
Chi Hội RHM tham gia vào Hội Y Học, TS. 
Huỳnh Khắc Thiện làm Chủ tịch Chi hội RHM 
và đồng thời làm Phó Chủ tịch Hội Y Học 
TP.HCM trong nhiêm kỳ I (1979-1984). 

 Khi TS. Huỳnh Khắc 
Thiện về hưu, GS.BS. Võ 
Thế Quang lúc đó vừa là 
Phó Chủ tịch Hội RHM 
Việt Nam vừa là Phó Chủ 
tịch Hội Y Dược Học 
TP.HCM trong nhiệm kỳ 
II và III, tiếp tục điều hành 
Chi hội RHM. Trụ sở của 
Chi hội đặt tại Khoa 

RHM, Đại học Y Dược TP. HCM. Tiếp nối thầy 
Quang trong Ban Lãnh đạo Hội Y Học 

TP.HCM, BS. Huỳnh Anh Lan làm Phó Chủ 
tịch của Hội Y Học TP.HCM từ nhiệm kỳ IV 
đến nhiệm kỳ VIII.  

Đến ngày 28/01/1984, Chi hội RHM đại hội 
lần thứ II bầu BS. Trần Minh Tâm làm Chi hội 
trưởng. Ban Chấp hành có 11 Ủy viên và số hội 
viên lên đến 307. Theo Quyết định ngày 
20/02/1984, Hội RHM TP.HCM được công 
nhận là một Hội thành viên của Hội Y Dược 
Học TP.HCM. Trụ sở Hội dời về 280 Điện Biên 
Phủ, Quận 3, TP. HCM.   

 Đại hội lần thứ III 
vào ngày 25/01/1986, 
bao gồm đại diện của các 
tỉnh lân cận. BS. Trần 
Minh Tâm tiếp tục làm 
Chủ tịch, BS. Trịnh 
Công Khởi, BS. Vũ 
Khoái, BS. Lê Quyết 
Thắng làm Phó Chủ tịch, 

BS. Trần Thiên Lộc làm Tổng Thư ký. Ban chấp 
hành có 20 ủy viên trong đó có ủy viên từ các 
tỉnh Long An, Tây Ninh, Sông Bé, Tiền Giang, 
Đồng Nai, Vũng Tàu-Côn Đảo. Tổng số hội viên 
lên đến 353.  

Trong nhiệm kỳ này Hội RHM khu vực 
TP.HCM đã cho thành lập Chi hội Kỹ thuật 
Phục hình răng vào ngày 11/7/1986 với CN. 
Trịnh Văn Sang làm Chi hội trưởng. Kế đến vào 
ngày 27/7/1986, Chi hội Y sĩ Răng Trẻ Em được 
thành lập với BS. Lâm Hữu Đức làm Chi hội 
trưởng. Mỗi Chi hội có trên dưới 100 hội viên 
ban đầu.   

Đại hội lần thứ IV vào ngày 13/01/1990 của 
Hội RHM khu vực TP.HCM bầu Ban Chấp 
hành cho nhiệm kỳ 1990-1995. BS. Trần Minh 
Tâm làm Chủ tịch, BS. Võ Thị Lan, BS. 
Nguyễn Cẩn làm Phó Chủ tịch và BS. Trần 
Ngọc Đỉnh làm Tổng Thư ký. Ban Chấp hành 
có 20 ủy viên và tổng số hội viên là 407. Hội 
RHM dời trụ sở về 263-265 Trần Hưng Đạo, 
Q.1, TP.HCM. 

Đại hội lần thứ V vào ngày 31/8/1996 bầu 
Ban chấp hành có 25 ủy viên, BS. Trần Minh 
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Tâm tiếp tục làm Chủ tịch Hội, BS. Nguyễn Cẩn 
và BS. Huỳnh Đại Hải làm Phó Chủ tịch và 
Tổng Thư ký là BS. Trần Ngọc Đỉnh. Số hội 
viên lên đến 434. Trong nhiệm kỳ này, vào năm 
1998, Hội tổ chức đăng ký hội viên có phát thẻ 
cho 810 hội viên.   

 Đại hội lần thứ VI vào 
ngày 16/6/2001 bầu BS. 
CK2. Huỳnh Anh Lan làm 
Chủ tịch Hội, TS.BS. 
Nguyễn Cẩn và BS.CK2. 
Huỳnh Đại Hải làm Phó 
Chủ tịch, TS.BS. Ngô 
Đồng Khanh làm Tổng Thư 

ký. Ban Chấp hành có 27 ủy viên.  
 Đại hội lần thứ VII vào 

ngày 27/8/2005 bầu 
BS.CK2. Huỳnh Đại Hải 
làm Chủ tịch, TS. Ngô Đồng 
Khanh, BS. Huỳnh Anh Lan 
và và BS. Lương Văn Tô My 
làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư 
ký là BS. Nguyễn Đức 

Minh. Ban Chấp hành có 25 ủy viên. 

 Trong nhiệm kỳ này có sự thành lập Chi hội 
Cấy ghép Nha khoa TP. Hồ Chí Minh với BS. 
Võ Văn Tự Hiến là Chi hội trưởng. Đến 2010, 
Chi hội thành Hội Cấy ghép Nha khoa TP. Hồ 
Chí Minh, bắt đầu nhiệm kỳ I từ 2010 đến 2015. 

 Đại hội lần VIII vào 
ngày 28/2/2010 bầu 
TS.BS. Ngô Đồng Khanh   
làm   Chủ tịch, BS. Huỳnh 
Đại Hải, BS. Huỳnh Anh 
Lan, BS. Lương Văn Tô   
My, BS. Nguyễn Đức 
Minh làm Phó Chủ tịch, 

ThS. Hoàng Trọng Hùng làm Tổng Thư ký. Ban 
Chấp hành có 27 ủy viên.  

Đại hội lần thứ IX vào ngày 28/2/2015 tiếp 
tục tín nhiệm bầu TS.BS. Ngô Đồng Khanh làm 
Chủ tịch, BS. Huỳnh Anh Lan, BS. Nguyễn 
Đức Minh, BS. Lương Văn Tô My làm Phó Chủ 
tịch, ThS. Hoàng Trọng Hùng làm Tổng Thư 
ký. Ban Chấp hành có 25 ủy viên, tổng số hội 
viên đăng ký là 650. Nhiệm kỳ IX áp dụng bản 
Điều lệ mới có sửa đổi bổ sung được Hội Y Học 
TP. Hồ Chí Minh phê duyệt. 

 

 
BCH HỘI RHM TP.HCM nhiệm kỳ IX (2015-2020) 

II/ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI RĂNG HÀM 
MẶT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Hội Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh 

(Hội RHM TP.HCM) là một trong 68 hội chuyên 
khoa trực thuộc Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh và 
là một trong các hội được thành lập đầu tiên theo 
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quyết định ngày 20/02/1984. Trong quá trình xây 
dựng và phát triển Hội, có thể ghi nhận một số 
mặt hoạt động và thành tựu sau đây: 
1. Tổ chức Hội, phát triển hội viên và xây 
dựng mạng lưới Hội ở quận huyện 

Bắt đầu với 200 hội viên, từ nhiệm kỳ I cho 
đến nay, Hội RHM TP.HCM quy tụ được đông 
đảo các cán bộ RHM làm việc trong khu vực 
công lập và tư nhân. Từ nhiệm kỳ I đến nhiệm 
kỳ VII, tham gia vào Ban Chấp hành luôn có đại 
diện của các quận huyện TP.HCM và một số 
tỉnh lân cận khu vực TP.HCM. Nhờ vậy mức độ 
phủ khắp của Hội RHM TP.HCM tương đối tốt 
và Hội tổ chức được nhiều hoạt động tại các địa 
phương. Hội RHM TP.HCM luôn duy trì nền 
nếp họp Ban Chấp hành mỗi một đến hai tháng 
một lần để giải quyết kịp thời những vấn đề liên 
quan đến hội viên và hoạt động Hội. Điều này 
thể hiện sự đoàn kết trong Hội và đảm bảo các 
hoạt động Hội được tiến hành có hiệu quả.  

Hiện nay, sau khi Chi hội Cấy ghép Nha 
khoa tách ra vào năm 2012, trong Hội RHM 
TP.HCM có 2 Chi hội là Chi hội Y sĩ Răng Trẻ 
em - Điều dưỡng Nha khoa và Chi hội Kỹ thuật 
Phục hình răng. Tổng số hội viên có đăng ký 
của Hội RHM là 850 hội viên với trên dưới 100 
hội viên cho mỗi chi hội.   
2. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học  

Cập nhật kiến thức cho hội viên thông qua 
sinh hoạt khoa học kỹ thuật định kỳ được xem 
là một trong nhiệm vụ hàng đầu của Hội RHM 
TP.HCM. Từ nhiệm kỳ I, Hội đã tổ chức những 
buổi sinh hoạt khoa học tại các cơ sở có chi hội 
địa phương. Từ năm 1991, Hội phối hợp với 
Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế Thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức Hội nghị Nha khoa Pháp - 
Việt mỗi hai năm một lần, sau đó hội nghị này 
được tiếp tục tổ chức với Khoa RHM, Đại học 
Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho đến 2018 
là Hội nghị lần thứ 20.  

Bên cạnh những sinh hoạt khoa học kỹ thuật 
chuyên đề, mỗi năm Hội duy trì truyền thống tổ 
chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Thường niên 
RHM vào dịp tháng 11 mỗi năm với các nội 
dung khoa học thực tiễn, phù hợp với nhu cầu 
của các nhà thực hành RHM tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. Tính đến tháng 12 năm 2018, Hội 
RHM (HOSA) đã tổ chức 10 hội thảo khoa học 

chuyên đề với sự tham gia của báo cáo viên 
trong nước và quốc tế kết hợp với triển lãm Nha 
khoa quốc tế, mỗi hội thảo có 500 - 600 người 
tham dự. Từ năm 2016, để giúp hội viên tích lũy 
tín chỉ đào tạo liên tục Hội RHM TP.HCM đã 
tổ chức cấp Giấy Chứng nhận đào tạo liên tục 
của Hội Y học TP.HCM cho các hội viên tham 
dự các hội nghị khoa học chuyên đề và hội nghị 
khoa học thường niên của Hội. Từ nhiệm kỳ 
VIII, Hội RHM TP.HCM tổ chức trao giải 
thưởng cho hội viên có những đóng góp xuất 
sắc cho đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học 
và trao giải nghiên cứu khoa học cho sinh viên 
có đề tài xuất sắc.  
3. Hoạt động thông tin báo chí  

Từ năm 1990 - 1991, Hội RHM Thành phố 
Hồ Chí Minh đã tổ chức in roneo tờ Thông tin 
RHM (400 bản/số). Từ nhiệm kỳ III, Hội RHM 
đã cho phát hành tờ Nội san RHM sau đó từ 
nhiệm kỳ V, tờ Bản tin RHM trở thành tiếng nói 
chung của Hội RHM TP.HCM, nối kết và cung 
cấp những thông tin khoa học cập nhật cho các 
hội viên. Trong nhiệm kỳ VIII, bản tin RHM đã 
được Hội thống nhất đổi tên và nâng cấp thành 
“Chuyên san RHM” với các nội dung khoa học 
phong phú và thực tiễn hơn. Chuyên san được 
phát hành mỗi quí một số và mỗi lần phát hành 
1.000 - 2.000 cuốn. Tất cả chuyên san này đều 
được gửi miễn phí đến cho hội viên định kỳ theo 
địa chỉ đã đăng ký. Nội dung của Chuyên san 
RHM bao gồm phần tin hoạt động của Hội và 
tin hoạt động nha khoa của ngành RHM trong 
cả nước cũng như quốc tế, thông tin cập nhật về 
vật liệu cũng như trang thiết bị nha khoa, Hội 
đã nỗ lực cập nhật rất nhiều kiến thức RHM mới 
thông qua các bài viết của cán bộ giảng từ các 
trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện 
chuyên khoa cũng như của các nhà thực hành 
lâm sàng nha khoa đang hành nghề tại các viện 
và bệnh viện uy tín trong cả nước.  

Năm 2012, Hội RHM TP.HCM thống nhất 
chủ trương biên soạn một quyển sách về Nhà 
giáo Nhân dân Giáo sư Võ Thế Quang cùng với 
Hội Y học TP.HCM và gia đình Thầy Võ Thế 
Quang. Đến năm 2013, quyển sách “Nhà giáo 
Nhân dân GS.BS. Võ Thế Quang - nhân cách 
một con người” đã được phát hành. 

Ngoài ra Hội RHM TP.HCM cũng có tham 
gia bài cho các số Chuyên san RHM của Tạp 
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chí Thời sự Y học của Hội Y học TP.HCM. 
4. Hoạt động tư vấn phản biện 

Trong thời kỳ bắt đầu xã hội hóa ngành y tế, 
hành nghề RHM nhất là ở khu vực tư nhân phát 
sinh nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, y đức 
và chuyên môn. Từ các năm 1995, Hội RHM 
TP. HCM đã tổ chức hội thảo về y đức, phổ biến 
các văn bản luật liên quan hành nghề Y Dược tư 
nhân. Sau thời gian soạn thảo rất công phu, “Qui 
chế tạm thời về tự quản trong hành nghề tư của 
hội viên Hội RHM TP.HCM” được Hội Y Dược 
học TP.HCM cho phép ban hành ngày 
12/6/1999 như một mô hình thí điểm trong hành 
nghề tư nhân. Ngoài ra tùy theo yêu cầu của 
từng thời kỳ Hội RHM TP.HCM đã đóng góp 
nhiều văn bản liên quan đến những vấn đề được 
sự quan tâm của toàn ngành như kiểm soát 
nhiễm khuẩn trong thực hành Răng Hàm Mặt, 
phòng chống nhiễm HIV trong hành nghề 
RHM, chuẩn thiết yếu Phòng khám chuyên 
khoa Răng Hàm Mặt, nhiệm sở cho bác sĩ RHM 
mới ra trường, nha học đường… Ngoài ra Hội 
còn cử đại diện tham gia các Hội đồng chuyên 
ngành của Sở Y tế khi được yêu cầu. 
5. Hoạt động đối ngoại 

Trong hai nhiệm kỳ gần đây, Hội RHM 

TP.HCM mở rộng nhiều hoạt động đối ngoại và 
đã ký kết hợp tác với các hội nha khoa trong khu 
vực và quốc tế như Hội Nha khoa Singapore; 
Hội Nha Khoa Malaysia; Hội Nha khoa 
Kanagawa, Nhật Bản; Hội Nha Khoa Seoul, 
Hàn Quốc; Hội Nha khoa Đài Bắc, Đài Loan; 
Hội Nha sĩ Việt kiều Pháp; Hội Nha sĩ Việt kiều 
Sydney, Úc…. 

Từ năm 2011-2013, Hội đã tổ chức Lễ Ký 
kết Văn bản Thoả thuận hợp tác với Hội Nha 
khoa Malaysia và Hội Nha khoa Seoul, Hàn 
Quốc; Hội Nha sĩ Việt kiều Pháp; Hội Nha sĩ 
Việt kiều Sydney, Úc. Tháng 11 năm 2014 ký 
Thoả thuận hợp tác với Hội Nha khoa Đài Bắc, 
Đài Loan. Tháng 11 năm 2017, ký thỏa thuận 
hợp tác với Hội Nha khoa Kanagawa nhằm thực 
hiện dự án chăm sóc răng miệng cho người 
nhiễm HIV. Tháng 11 năm 2018, Hội ký thỏa 
thuận hợp tác với Hội Nha khoa Malaysia nhằm 
thực hiện dự án chăm sóc răng miệng cho người 
dân (liên quốc gia) vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa. 

Trên cơ sở của Thỏa thuận hợp tác này, các 
Hội Nha khoa bạn đã gửi báo cáo viên tham dự 
Hội Nghị Khoa Học thường niên của Hội RHM 
TP.HCM và mời đại diện Hội tham dự các Hội 
nghị tại các nước bạn. 

 
Ký Thỏa thuận hợp tác với Hội Nha khoa Kanagawa, Nhật Bản 



KỶ YẾU 40 NĂM HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH  

HỘI Y HỌC TP.HCM 09/2019   103 

 Hội RHM TP.HCM và các Hội Nha khoa Châu Á 
 6. Hoạt động từ thiện - xã hội  

Hội RHM TP.HCM có truyền thống hoạt 
động từ thiện – xã hội, ngày càng phục vụ được 
nhiều đối tượng hơn, đặc biệt từ nhiệm kỳ VII, 
với tiêu chí bảo tồn và phục hồi răng hơn là nhổ 
răng. Cho đến nay Hội RHM TP.HCM đã tích 
lũy được nhiều trang thiết bị để thực hiện các 
đợt điều trị lưu động với quy mô lớn và đã tập 
hợp được một đội ngũ thiện nguyện hùng hậu 
và chuyên nghiệp. Mỗi năm Hội Răng Hàm Mặt 
TP.HCM thực hiện hàng chục chuyến công tác 
xã hội: khám chữa bệnh răng miệng từ thiện cho 
bệnh nhân chủ yếu là trẻ em khuyết tật, người 
già neo đơn, tâm thần tại Hội Bảo trợ trẻ em mồ 
côi – người khuyết tật TP.HCM; một số cơ sở ở 
các quận huyện thuộc TP.HCM và 11 tỉnh thành 
gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh 
Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng), Hàm Tân (Bình 
Thuận), Đồng Nai, Bến Tre, Châu Đốc (An 
Giang), Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà 
Mau… Các đơn vị phối hợp với Hội Răng Hàm 
Mặt TP.HCM bao gồm Sở Y Tế TP.HCM, Chi 
hội Hội Luật gia Sở Y tế TP.HCM, Hội Bảo trợ 
trẻ em mồ côi – người khuyết tật TP.HCM, Sở 
Y tế các tỉnh thành, trường Trung học Lộc Hòa, 
huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến các tổ 
chức nước ngoài như: Vietnam Vision Project 
(Australia), Word Health Ambassador (Hoa 
Kỳ), Hội Nha Khoa Pháp Việt (AOFV), Công 
ty TNHH Colgate - Palmolive Việt Nam, Công 

ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam; JAVDO 
(Nhật Bản). Những chuyến công tác xã hội còn 
là cơ hội giao lưu với các Hội Nha khoa các 
nước như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hàn 
quốc, Đài Loan Trung quốc nhằm thắt chặt 
thêm quan hệ, cũng như tạo điều kiện trao đổi 
kinh nghiệm nghề nghiệp giữa Hội với các Hội 
quốc tế trong khu vực. Vào dịp cuối năm Hội 
RHM tổ chức trao học bổng, mỗi học bổng trị 
giá 8 triệu đồng cho các sinh viên RHM của 
Khoa RHM, Đại Học Y Dược TP.HCM có hoàn 
cảnh gia đình khó khăn và đạt kết quả khá trong 
học tập. Chương trình trao học bổng đã thực 
hiện hơn 7 năm qua. 
7. Hoạt động Thi đua Khen thưởng 

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp 
Hành Hội RHM đã tổ chức thi đua và đề ra 4 
giải thưởng dành cho Hội viên Hội RHM 
TP.HCM mỗi năm: 

- Giải thưởng về thành tích đóng góp cho 
hoạt động đào tạo và huấn luyện RHM 
của Hội RHM TP.HCM. 

- Giải thưởng về thành tích đóng góp vào 
hoạt động từ thiện xã hội của Hội RHM 
TP.HCM. 

- Giải thưởng về nghiên cứu khoa học 
RHM. 

- Giải thưởng nhân vật năm của Hội RHM 
TP.HCM. 
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 Đoàn công tác từ thiện của Hội RHM TP. HCM khám điều trị răng miệng miễn phí tại Trường Tiểu học 
Tính đến tháng 06 năm 2014, 12 hội viên 

xuất sắc của Hội đã nhận được các giải thưởng 
nêu trên. 

Đã có 97 hội viên của Hội RHM thành phố 
Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận được Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy 
ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Giấy khen của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ 
Chí Minh, Hội Y Học Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trong đó, một số cá nhân đã liên tục nhiều năm 
nhận được Giấy khen của Hội Y Học TP.HCM. 

Liên tục nhiều năm, Hội RHM TP.HCM đã 
nhận được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân các 
tỉnh Long An, Tiền Giang, Quảng Nam, Lâm 
Đồng về đóng góp của Hội trong công tác chăm 
sóc răng miệng xã hội cho nhân dân của các tỉnh 

này. 
Có thể nói, trong nhiều năm, trải qua nhiều 

nhiệm kỳ Hội RHM TP.HCM đã có những bước 
phát triển vững vàng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của 
Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ 
tích cực của Bệnh viện RHM TP.HCM, các Ban 
ngành liên quan, đặc biệt là ngành RHM của 
thành phố nói riêng và toàn quốc nói chung, sự 
đồng thuận cao của các thành viên trong Ban 
Chấp hành Hội, sự hỗ trợ tích cực của các Chi 
hội trực thuộc Hội, sự ủng hộ của hội viên và sự 
tài trợ đa dạng của các công ty vật liệu và trang 
thiết bị nha khoa tại Việt Nam…. Tất cả đã cùng 
chung tay góp nên những thành công cho Hội 
RHM Thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày 
hôm nay. 

 
 
 
 
 
 


