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Hội được chính thức công nhận thành lập vào ngày 21/05/2001 với tên Hội Trang 
Thiết bị & Công trình y tế TP.HCM theo Quyết định số 024/QĐ-HYDH của Hội Y dược 
học TP.HCM, thuộc Tổng hội Y dược học Việt Nam. Nhiệm kỳ đầu tiên là  2001-2005 
với Chủ tịch Hội là DS Nguyễn Hoàng Phúc. 
  Nhiệm kỳ II 2006-2011 với tên mới là Hội Thiết Bị Y Tế TP.HCM theo Quyết định số 
05/HYH-QĐ của Hội Y học TP.HCM do VS. TS. Dương Quang Trung ký ngày 
21/01/2006 trong đó Ban Thường vụ 7 người. 
   Vào ngày 21/01/2018, Hộ       t                M     t ến  àn  Đại hội Nhiệm kỳ IV 
2017-2022  Đại hộ   ã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 24 thành viên và Chủ tịch Hội 
là KS. Cao Hoài Trung. Các Phó Chủ Tịch gồm ThS Hứa Phú Doãn, ThS Võ Xuân Bội 
Lâm và KS   rương  ùng  
   Đến nay Hộ   ã có trên 200  ố  tác   rong  ó có  ơn 100  ội viên chính thức và 4 
  n c uyên trác  và văn p òng  ội: 

1. Ban Pháp chế: 
- Cung c p c c quy định, chính sách, thủ tục của ngành thiết bị y tế, tập hợp ý 

kiến hội viên, tham gia tư v n về các chính sách quản lý ngành. 
- Tổ chức các buổi b o c o chuyên đề, ngoại khóa về pháp lý cho hội viên và 

c c đơn vị cá nhân quan tâm. 
- Tổ chức các buổi giao lưu đối thoại giữa hội viên, doanh nghiệp với c c cơ 

quan chính quyền, c c ban, ngành, đoàn thể. 
2. Ban Xúc tiến thương mại:  

- Đẩy mạnh công t c đối ngoại và tích cực tìm cơ hội xúc tiến thương mại cho 
Hội viên. 

- Xây dựng quan hệ chặt chẽ với Sở Y tế, tham gia hoạt động của ngành y tế 
TP.HCM. 

- Xây dựng quan hệ với các tổ chức thương mại trong và ngoài nước và c c 
lãnh sự nhằm tìm thêm cơ hội xúc tiến thương mại. 

3. Ban Đào tạo: 
- Tổ chức các khóa hu n luyện, đào tạo chung theo yêu cầu các hội viên và c c 

cơ quan liên quan như c c khóa hu n luyện về quản lý trang thiết bị y tế, c c 
khóa hu n luyện về kỹ thuật thiết bị y tế , b i dư ng kiến thức kinh doanh 
thiết bị y tế 

4. Ban Truyền thông và Sự kiện:  
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- Tổ chức các sự kiện cho hoạt động của Hội như c c buổi hội nghị, hội thảo 
chuyên đề, các buổi giao lưu giữa hội viên với nhau và với các tổ chức khác 
như Cà phê Y Tế. 

- Cung c p thông tin chuyên môn về thiết bị y tế nói riêng và y tế nói chung 
cho hội viên và c c đơn vị liên quan thông qua bản tin y tế MENS. 

5. Văn phòng Hội: 
- Phụ trách công tác tổ chức, hành ch nh, tài ch nh, văn thư, chăm sóc và 

phát triển hôin viên 
- Tiếp nhận, chuỷen giao và lưu trữ c c thông tin, văn bản giữa Hội và các tổ 

chức, đối tác, cá nhân khác. 
       MỘT SỐ DỰ ÁN CỦA HỘI TBYT TP.HCM 

- Dự án tạp chí MENS 
- Dự án siêu thị thiết bị y tế 
- Dự án cà phê y tế 
- Dự án truyền hình y tế 
- Dự án du lịch y tế 
- Dự án top t ương   ệu  àng  ầu y tế 

 

 

 

 

 



HCMC MEDICAL EQUIPMENT ASSOCIATION 

 

 

 

  

 

  HCMC Medical Equipment & Construction Association was founded pursuant 
to Decision  No. 024/QD-HYDH  dated May 21st, 2001 of  HCMC Medicine 
Association , Vietnam Medical Association. The first term is 2001-2005 with 
the Chairman is Pharm.D Nguyen Hoang Phuc. 
  The second term is 2006-2011, HCMC Medicine Association issued Decision  
No. 05/HYH-QD on approval of changing of the name into HCMC Medical 
Equipment Association (HMEA) signed by Dr.Duong Quang Trung on January 
21st , 2006, including 7 members in Standing Committee. 
  On January 21st, 2018, HMEA held the 4th Term 2017 - 2022. The new 
Executive Boards have total 24 members and the chairman is Engineer Cao 
Hoai Trung, then Ph.D Hua Phu Doan, Ph.D Vo Xuan Boi Lam, and Engineer 
Truong Hung are vice chairmen 
  Association has more than 200 partners now with more than 100 official 
members and 4 Specialized Boards and Offices: 

1. The Legal Department:  
- Providing regulations, policies, formalities of medical device industry, 

g t  r ng op n on’s m mb rs, p rt c p t ng  n m n g m nt pol cy 
consulting. 

- Organizing major reports, extracurricular about legal for members and 
individuals. 

- Organizing foreign exchange for each member, business with 
authorities, boards, departments, unions. 

2. Trading Promotion Department: 
- Boosting international exchange activities and trying to get promoting 

trading. 
- Building a close relationship with the Department of  Health, taking part 

in activities of  HCMC Health. 
- Building relationships with domestic and foreign trading organizations 

and Embassies in order to have a chance in a trading promotion. 
3. Education: 
- Organise training courses required by members and related agencies as 

Medical Equipment Management Training Courses, Medical Equipment 
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Technical Training Courses and Medical Equipment Business Training 
Courses. 

4. Department of Public Relations 
- Organizing events such as conferences, seminars, meetings, major 

reports, exchanges for members and another association as MedCoffee. 
- Providing major information about medical equipment and health for 

members and relate units through MENS magazines 
5. The Office: 
- Taking up organization, administration, finance, clerical, care and 

development of members. 
- Receiving, transferring, archiving information, documents among 

Associations, Organizations, Counterparts, and Individuals. 
  Some projects: 

1. MENS magazine 
2. The Medical Equipment Supermarket 
3. MedCoffee 
4. Medical Communication 
5. Medical Tourism 
6. Medical Brands 
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1. Dự án tạp chí MENS - MENS magazine 

Nhằm mục đích cấp nhật thông tin trong ngành y tế, cũng như trao dồi kiến thức, 

chia sẽ kinh nghiệm, giao lưu, kết nối giao thương giữa các cá nhân và doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế.  

2. Dự án siêu thị thiết bị y tế - The Medical Equipment Supermarket 

Là kênh thông tin thiết bị y tế uy tín, chuyên cung cấp các thiết bị y tế chất lượng 

cao trong và ngoài nước dành cho mọi đối tượng: Bệnh viện, phòng khám, cơ 

quan y tế, gia đình, cá nhân… 

3. Dự án cà phê y tế - MedCoffee 

Tổ chức sáng thứ bảy hàng tuần từ 8g – 10g với những chủ đề y tế khác nhau. Là 

nơi gặp gỡ, giao lưu, hợp tác phát triển chuyên môn, nghề nghiệp của những cá 

nhân và đơn vị trong ngành y tế. 

4. Dự án truyền hình y tế - Medical Communication 

Nhằm đáp ứng nhu cầu được thông tin, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức 

khỏe của người dân TP.HCM và cả nước. Và là kênh truyền hình cung cấp kiến 

thức, thông tin về các tiến bộ, thành tựu của y học Việt Nam và thế giới. 

5. Dự án du lịch y tế - Medical Tourism 

 

6. Dự án top thương hiệu hàng đầu y tế - Medical Brands 

 

 

 

 

HỘI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trụ sở: 38 Hồ Biểu   án ,   ường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 
VPGD: Tầng 10, 224 Đ ện Biên Phủ,   ường 07, Quận 03, TP.HCM 
ĐT: 0942 500 927 – 0916 100 509 
Mail:  vphoithietbiyte@gmail.com  -  hoithietbiytevp@gmail.com  
Website: www.hoithietbiytetphcm.com  
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