HIỆP HỘI BỆNH VIỆN
TƯ NHÂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Trân trọng kính mời: Đại diện lãnh đạo Đơn vị
Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hiệp hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế
hoạch năm 2018.
1.Nội dung:
- Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội năm 2017, phương hướng hoạt động năm
2018.
- Thảo luận của hội viên về hoạt động của Hiệp hội, trong tâm là tháo gỡ khó
khăn vướng mắc trong KCB BHYT, đầu tư lĩnh vực y tế.
- Thông tin cập nhật một số chủ trương, chính sách mới về y tế tư nhân.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy Hiệp hội, công tác vận động hỗ trợ kinh phí cho hoạt
động Hiệp hội.
- Trao chứng nhận hội viên mới và công tác thi đua khen thưởng.
2. Thành phần tham dự:
- Ban chấp hành Hiệp hội;
- Toàn thể Hội viên Hiệp hội
- Một số nhà đầu tư, nhà quản lý các cơ sở KCB tư nhân.
3. Thời gian: Từ 8h00– 11h30, thứ Năm, ngày 30/11/2017.
4. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Trụ sở VCCI, Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội.
(Bên cạnh Khách sạn Kim Liên)
Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ./.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đệ
Đại biểu tự túc kinh phí đi lại, ăn nghỉ;
BTC mời toàn thể đại biểu dự tiệc trưa tại phòng ăn Tòa nhà VCCI;
Buổi chiều cùng ngày 30/11: Toàn thể hội viên dự Hội thảo: “Kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp
phát triển – Nhìn từ chính sách y tế” do Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam và Báo Diễn đàn
Doanh nghiệp (VCCI) phối hợp tổ chức. Vui lòng liên hệ: Ms.Hằng: 0915 468 224

