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HỘI CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT TP. HỒ CHÍ MINH 
 
Hội Chỉnh hình Răng Mặt TP. Hồ Chí Minh 

là một hội chuyên khoa còn rất non trẻ, ra đời 
trong tình hình thực tiễn là sự phát triển sôi nổi 
của ngành chỉnh hình răng mặt (chỉnh nha) 
trong những năm gần đây tại Việt Nam nói 
chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 
Tập thể bác sĩ răng hàm mặt đang cung cấp dịch 
vụ điều trị chỉnh hình răng mặt trên địa bàn TP. 
Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mong muốn 
tập hợp trong một tổ chức hội nhằm trao đổi 
chuyên môn, nâng cao kiến thức và kỹ năng của 
hội viên, từng bước hội nhập với khu vực cũng 
như thế giới chỉnh hình răng mặt, một chuyên 
ngành nhỏ của răng hàm mặt. 

Được chính thức thành lập từ tháng 5/2016 
với 114 hội viên ban đầu, hiện nay số hội viên 
chính thức đã lên đến 210 và 49 hội viên liên 
kết hoạt động các tỉnh phía Nam Việt Nam và 
con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên đều đặn.  

Hội Chỉnh hình Răng Mặt (CHRM) TP. Hồ 
Chí Minh đã được Liên đoàn Chỉnh hình răng 
mặt thế giới (World Federation of 
Orthodontists) công nhận là hội thành viên từ 
năm 2017 với số lượng hội viên thuộc liên đoàn 
hiện nay là 49.    

Tuy còn nhiều thách thức trong buổi đầu 
thành lập nhưng Hội CHRM luôn chú trọng 
công tác tổ chức hội nghị khoa học 2 năm 1 lần 
với sự tham dự của đại diện Hội Y học và 2-4 
hội thảo chuyên đề trong năm với quy mô và 
tầm cỡ báo cáo viên ngày càng nâng cao nhằm 
cập nhật kiến thức chỉnh hình răng mặt và tạo 
điều kiện trao đổi kinh nghiệm với các báo cáo 
viên nổi tiếng trong khu vực, giao lưu với các 
hội bạn, hướng đến mở rộng quan hệ hợp tác 
với toàn ngành chỉnh hình răng mặt thế giới. 
Thông qua những đợt hội nghị hội thảo với 
nhiều gian hàng triển lãm, Hội cũng đã củng cố 
quan hệ hợp tác với các công ty trang thiết bị 
vật tư chỉnh nha tạo thành một mạng lưới liên 
kết hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động của Hội 
và hội viên. Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên 

tổ chức đoàn tham dự các hội nghị chuyên 
ngành trong và ngoài khu vực cho hội viên.   

Hội cũng đã xuất bản chuyên san đầu tiên 
trên Thời sự Y học với 500 ấn bản được sự đón 
nhận nhiệt liệt của cộng đồng chuyên môn và 
chuẩn bị thực hiện chuyên san thứ 2 trong năm 
2019.  

 
Bên cạnh fanpage facebook là trang thông tin 

thường xuyên tới hội viên và đồng nghiệp có 
quan tâm, Hội đã nỗ lực cho ra đời trang web 
tại địa chỉ hcmortho.org nhằm cung cấp diễn 
đàn trao đổi chuyên môn cho hội viên hướng tới 
cập nhật thông tin hữu ích về chỉnh nha cho 
cộng đồng. 

Định hướng trong những năm sắp tới của 
Hội là mở rộng quan hệ hợp tác với các hội bạn 
trong công tác đào tạo liên tục về chỉnh hình 
răng mặt, góp phần định hướng xây dựng đào 
tạo chuyên khoa chỉnh hình răng mặt và nâng 
cao mặt bằng chất lượng điều trị chung tại TP. 
Hồ Chí Minh, bước đầu triển khai hoạt động từ 
thiện trong khuôn khổ chuyên ngành chỉnh nha, 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyên 
ngành chỉnh hình răng mặt.   
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Đại hội thành lập Liên chi hội Chỉnh hình Răng Mặt TP.HCM. 

  
Ban Chấp hành Hội CHRM nhiệm kỳ I 

 

         Chủ tịch Hội CHRM TP.HCM  
PGS.TS. Đống Khắc Thẩm 
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Hội nghị lần I của Hội CHRM TP.HCM ngày 4/12/2016 

 
Hội nghị lần I của Hội CHRM TP.HCM ngày 4/12/2016 tại khách sạn Liberty Central với đại diện của Hội Y học 

TP.HCM và Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM cùng 200 hội thảo viên  

 
Hội nghị lần II của Hội CHRM TP.HCM ngày 16-18/12/2018 tại khách sạn Sheraton với 300 hội thảo viên  


