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THÔNG BÁO 

Vv: Đăng ký thông tin Hội viên trên trang web của Hội KSNK TPHCM 

 

Kính gửi : Quý Hội viên Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM 

Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM trân trọng cám ơn sự tham gia của Quý Hội viên trong thời 

gian qua. Theo phản ánh của Quý hội viên, một số thông tin liên lạc của hội viên không được cập nhật, 

dẫn đến hội viên không nhận được thông tin từ Hội. Do đó, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM đã xây 

dựng phần mềm đăng ký thông tin của hội viên trên trang web của Hội để quý Hội viên tự đăng ký và cập 

nhật thông tin của mình. Những cá nhân chưa phải là hội viên cũng có thể đăng ký hội viên trực tiếp qua 

trang Web này.    

Cách thức đăng ký như sau: 

1/ Vào trang web của Hội : www.hics.org.vn 

2/ Vào mục “ Đăng ký ” điền đầy đủ thông tin chính xác cá nhân để có tài khoản hội viên 

trong trang web của Hội. 

3/ Liên hệ đóng phí hội viên thường niên qua DS Trương Thị Thu, thủ quỹ Hội, điện thoại 

01212123979.  Hội viên cần đóng phí hội viên thường niên để duy trì quyền lợi hội viên. Các dữ kiện đã 

đăng ký sẽ bị xóa nếu trễ hạn đóng phí sau 06 tháng. 

4/ Hội viên đăng kí duy nhất 1 tài khoản để tránh mất quyền lợi hội viên. Những tài khoản đăng 

ký thông tin cá nhân gần giống nhau, ban quản lý sẽ tiến hành xóa tài khoản trùng lắp. Hội viên quên mật 

khẩu có thể truy cập qua http://hics.org.vn/user/password để khôi phục tài khoản với mật khẩu mới. 

Kể từ ngày 18/11/2013, Hội sẽ chỉ sử dụng thông tin mà Hội viên đăng ký trên trang Web chính 

thức của Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM.  Các thông tin sẽ gửi về hội viên theo địa chỉ email đăng 

ký và qua đường bưu điện theo địa chỉ liên lạc mà Quý hội viên đã cung cấp qua trang Web.  

Trân trọng cám ơn sự tham gia của Quý hội viên 
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