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THÔNG BÁO  
Tìm kiếm đối tác tham gia Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam 

 

Nhằm mục đích tạo lập một không gian riêng cho người thầy thuốc để chia sẻ 

thông tin chuyên môn, học tập, cuộc sống, cũng như đóng góp với cộng đồng, … Hội Nội 

Khoa Việt Nam khởi xướng thành lập “Diễn đàn thầy thuốc Việt Nam”. 

Thaythuocvietnam.vn 

Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam - Hội Nội khoa Việt Nam thông báo về việc tìm 

kiếm người có cùng đam mê, ý tưởng tham gia diễn đàn với tư cách Sáng lập viên (gồm 

ban quản trị và Ban điều hành). Với tổng số 100 người, trong đó; 

- 60 người nội dung có chuyên môn y-dược (15 người Y1-Y4, 10 người Y5-Y6, 

40 người là bác sĩ). Mã Số TTVN01 

- 5-7 người có chuyên môn quản trị, phát triển hệ thống (Web, SEO, Fanpage, 

Youtube ..) Mã Số TTVN02 

- 10 người kinh doanh online, quảng cáo. Mã Số TTVN03 

- 5 người có kỹ năng tổ chức hoạt động sự kiện, truyền thông. Mã Số TTVN04 

- 5-7 người có kiến thức ngoại ngữ. Mã Số TTVN05 

- 10 người có kiến thức Biên tập chuẩn SEO, viết bài. Mã Số TTVN06. 

- 5-7 người Ban Kiểm soát- Quản trị Nội bộ. Mã Số TTVN07. 

Chúng tôi gửi kèm Bản giới thiệu diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam, Mẫu đăng ký, 

Bản quy định trách nhiệm và quyền lợi Sáng lập viên, Hoạt động của công ty vận hành 

diễn đàn để các ứng viên tham. Các ứng viên tham gia hãy điền đủ thông tin vào mẫu 

cùng kế hoạch hành động và gửi về văn phòng chương trình Vì sức khỏe người Việt. 

 Địa chỉ liên hệ: Chương trình truyền thông Vì sức khỏe người Việt: P1005A tháp A 

tòa nhà Helios 75 Tam Trinh- Hoàng Mai- Hà Nội. (Email: nghiahoa@thaythuocvietnam.vn) 

Thời hạn nhận đơn hết ngày 31 tháng 05 năm 2018.  

        Đại diện Ban vận động thành lập diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam  

                                               Giám đốc điều hành 

                                                 Nguyễn Nghĩa Hòa 
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