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HỘI TAI MŨI HỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 
HÀNH TRÌNH 35 NĂM  

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

Địa chỉ liên hệ: 
Văn phòng Hội Tai Mũi Họng TP.Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía nam: 
153-155 Trần Quốc Thảo, P9, Quận 3, 

TP.HCM. 
Email: hoitaimuihong@gmail.com 
Website: entsala.com 

CÔNG  TÁC TỔ CHỨC 

Hội Tai-Mũi-Họng TP. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh phía Nam là Hội chuyên khoa y tế trực 
thuộc Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh được thành 
lập ngày 22 tháng 10 năm 1984 (QĐ số 
052/HYH-QĐBS 2010) .  

Hội phát triển trên 1000 hội viên và quy tụ 
được nhiều Bác sĩ  giỏi chuyên môn, uy tín 
trong ngành Tai Mũi Họng. 

Ban lãnh đạo Hội qua các nhiệm kỳ: 
Nhiệm kỳ Đại Hội Niên khóa Ban lãnh đạo Hội 
Đại Hội lần 1(01/10/1985) 
Thành lập: 22.10.1984.  QĐ xác định số 
52/HYH-QĐBS-2010, ngày 17.08.2010 

1985-1990 Chủ tịch: GS Võ Tấn 
Phó Chủ tịch: BS. Nguyễn Khánh Hòa 
Phó Chủ tịch Thường trực: GS. Nguyễn Văn Đức 

Đại Hội lần 2 (10.05.1990) 
Tại TP.HCM 

1990-1996 Chủ tịch: GS Võ Tấn 
Phó Chủ tịch: BS. Nguyễn Khánh Hòa 
Phó Chủ tịch Thường trực: GS. Nguyễn Văn Đức 

Đại Hội lần 3 (30.03.1996) 
Tại TP.HCM 

1997-2007 Chủ tịch: GS Nguyễn Văn Đức 
Phó Chủ tịch: PGS. Nguyễn Đình Bảng 
Phó Chủ tịch: BS. Đào Hoàng Thư 
Tổng thư ký: BS Huỳnh Khắc Cường 

Đại Hội lần 4 (25.01.2008) 
Tại Bệnh viện Quân đoàn 4- TP.HCM 

2008-2013 Chủ tịch: BS Huỳnh Khắc Cường 
Phó Chủ tịch: BS. Đỗ Công Huy,  
Phó Chủ tịch: BS Võ Quang Phúc,  
Phó Chủ tịch: BS. Huỳnh Việt Trung 
Tổng thư ký: BS. Trần Viết Luân 

Đại Hội lần 5 (18.01.2014) 
Tại Hội trường Crowne Plaza Đà Nẵng 

2014-2019 Chủ Tịch: BS.Huỳnh Khắc Cường 
Phó Chủ tịch: PGS.BS. Trần Phan Chung Thủy 
Phó Chủ tịch: PGS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn 
Phó Chủ tịch:Ths.BSCK2.Võ Quang Phúc 
Phó Chủ tịch:TS.BS. Châu Chiêu Hòa 
Tổng thư ký: BS. Trần Viết Luân  

Xây dựng các chi hội chuyên khoa sâu:  
Chi hội Tai Mũi Họng Lâm Đồng 2010 
Chi hội Tai Mũi Họng Cần Thơ và đồng 
bằng Sông Cửu Long 

2011 
Chi Hội Điều dưỡng CK Tai Mũi Họng 2013 
Chi hội Mũi xoang TP.HCM 2018 

Một số chi hội là tiền thân của các Hội đã 
được phát triển ngày nay: 

Chi hội Tai Mũi Họng Đà 
Nẵng 

Hội Tai Mũi Họng Đà 
Nẵng 

Chi hội Tai Mũi Họng Nhi Hội TMH Nhi TP.HCM 
Chi Hội Thính Học Hội Thính Học TP.HCM  
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Công tác khoa học và đào tạo huấn luyện 
Hội luôn quan tâm phát triển đào tạo nhân 

lực, nghiên cứu phổ biến rộng rãi kiến thức y 
học, tổ chức hội nghị, hội thảo và các khoá đào 
tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, góp phần vào 
việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

Định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị khoa học 
với nhiều địa điểm ở các tỉnh thành cả nước, có 
các Giáo sư đầu ngành quốc tế tham gia báo 
cáo, trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức y 
khoa, các đề tài nghiên cứu sinh tiến sĩ, chuyên 
khoa II, thạc sĩ được ứng dụng trong thực tiễn. 

Chú trọng công tác khoa học và đào tạo, kết 
hợp Đại học Y Dược TP.HCM thường xuyên 
mở các khóa tập huấn chuyên đề trong chẩn 
đoán và điều trị Tai Mũi Họng. 

- 700 bác sĩ đã được đào tạo “Nội soi chẩn 
đoán Tai Mũi Họng”.  

- 500 bác sĩ và chuyên gia tham dự khóa “Kỹ 
thuật thính học cơ bản”. 

  
Công tác xuất bản thông tin báo chí – Phổ biến khoa học 

Biên tập đều đặn mỗi năm 1 số “Chuyên đề 
Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ mã số ISBN 
do Nhà Xuất Bản Y Học in ấn và phát hành. 

Xuất bản sách Thính học lâm sàng (PGS 
Đặng Xuân Hùng), Rối loạn tiền đình (PGS 
Đặng Xuân Hùng), Tạp chí Trắc Ẩn (NXB Y 
học). 

Tham gia bài đăng trong Tạp chí Tai Mũi 
Họng Việt Nam (Hội Tai Mũi Họng VN). Thời 
sự Y Học (Hội Y học Tp.Hồ Chí Minh). 

Truyền thông cộng đồng dự phòng ô nhiễm 
môi trường không khí và tiếng ồn, phổ biến kiến 
thức phòng tránh các bệnh mũi xoang  

Công tác tham vấn, phản biện 
Phổ biến trong các buổi sinh hoạt của Hội, 

các quy chế hành nghề y tế tư nhân theo văn bản 
hướng dẫn của Bộ   

Nhắc nhở tinh thần thái độ phục vụ người 
bệnh, thực hiện y đức.  

Đề xuất hướng đến thành lập y sĩ đoàn trong 
ngành y tế. 
Xã hội từ thiện: 

Từ năm 2014 thành lập Quỹ từ thiện "Hoa 
Vô Ưu"  với sự đóng góp từ Hội viên và các nhà 
hảo tâm đã thực hiện các chương trình thiện 
nguyện hàng năm kết hợp hội nghị thường niên 
khám bệnh, phát thuốc miễn phí và  trao tặng 
quà cho các hộ gia đình nghèo, người dân tộc 
khó khăn vùng xa, trao học bổng khuyến học 
cho các em học sinh xã An Thới- Bến Tre.  

 
Giúp đỡ các bé khiếm thính hoàn cảnh đặc 

biệt được cấy ốc tai điện tử:  
Hỗ trợ tài chánh tham gia chương trình tiếp 

bước học đường cho các em sinh viên, học sinh 
nghèo  

Giúp đỡ cho những số phận trẻ em cơ nhỡ có 
được một chút tình thương (vật chất) ấm lòng    
Hướng phát triển 

Tập trung phát triển công tác khoa học, cập 
nhật kiến thức y khoa, đào tạo huấn luyện, nâng 
cao kỹ năng chuyên môn và y đức. 

Phối hợp các với  các Trường, Bệnh viện, Cơ 
ở đào tạo thực hành, các Công ty Dược, Công 
ty Thính Học, Trang thiết bị y tế tổ chức đều 
đặn các buổi sinh hoạt KHTH, mở các lớp tập 
huấn, chuyên đề sâu về Tai Mũi Họng. 

Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 
(Pháp, Mỹ, các nước khác, các nước ASEAN) 

Tăng cường hoạt động y tế cộng đồng và 
công tác xã hội từ thiện. 

 


