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HỘI PHỔI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VPĐD tại TPHCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 5 năm 2022

THƯ NGỎ
V/v : Tổ chức Hội nghị khoa học và Đào tạo Y khoa liên tục lần 6
“Đề kháng kháng sinh trong Viêm phổi cộng đồng - Viêm phổi bệnh viện Sử dụng kháng sinh thích hợp trong thời đại COVID-19

”

Kính gửi : Công ty Dược phẩm ………………………………
Tiếp theo 5 kỳ tổ chức hội nghị định kỳ mỗi 2 năm rất thành công ,ngày 14 và 15
tháng 10 năm 2022 , Hội Phổi VN –Văn phòng đại diện tại TPHCM đăng cai tổ
chức cùng phối hợp với Hội Hô hấp TP HCM , VPĐD Hội Phổi tại Cần Thơ và
ĐHYD Cần Thơ sẽ tổ chức hội nghị khoa học và đào tạo y khoa liên tục toàn
quốc về đề kháng kháng sinh trong VPCĐ và VPBV lần 6 , nhằm mục đích cập
nhật tình hình đề kháng kháng sinh trong VPCĐ và VPBV . Qua đó nâng cao
kiến thức và nhận thức mới trong chẩn đoán và điều trị VPCĐ và VPBV, trong
tình hình kháng thuốc gia tăng hiện nay , đặc biệt sau đại dịch COVID-19.
Những chương trình giám sát sử dụng kháng sinh hợp lý đã bắt đầu phát huy
hiệu quả tại một số bệnh viện sẽ là hạt nhân để nhân rộng tại hội nghị nầy.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham gia hội nghị khoa học và
CME liên quan đến VPCĐ và VPBV –VPTM , và đề kháng kháng sinh trong
nhiễm trùng hô hấp tại hội nghị .
-

Hình thức tổ chức : trực tiếp và online.

-

Ngày : 14-15/10/2022

-

Nội dung CME và hội nghị : ( đính kèm )

-

Địa điểm : Trường ĐHYD TP Cần Thơ .
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-

Cấp Chứng nhận CME : giá trị 4 tiết ngày 14/10 và 8 tiết ngày 15/10 do
Hội Phổi VN cấp

-

Lệ phí đăng ký :
o 800.000 đ /BS cho 2 ngày .
o 300.000 đ/ BS / ngày 14/10
o 600.000 đ / BS/ ngày 15/10 . Hội viên 2022 sẽ được giảm 50% cho
cả 2 ngày .

Chúng tôi trân trọng thông báo đến quý đồng nghiệp và công ty , cũng như rất
hoan nghênh đồng nghiệp , bệnh viện và công ty giới thiệu các đồng nghiệp
trong nước và nước ngoài đăng ký báo cáo , trưng bày poster tại hội nghị nầy.
CÔNG TY ĐĂNG KÝ THAM DỰ TÀI TRỢ :
❖ Tài trợ kim cương : 200.000.000 đ



❖ Tài trợ vàng : 150.000.000 đ



❖ Tài trợ Bạc : 100.000.000 đ



❖ Tài trợ đồng : 70.000.000 đ



❖ Tham gia hoạt động khác :
•

Lunch symposium



•

Báo cáo chuyên đề hay giới thiệu cty trong hội nghị (10’):

50.000.000 VNĐ

o  20.000.000VND /1 báo cáo phiên buổi chiều
o  50.000.000VND /1 báo cáo phiên toàn thể
•

Đăng brochure giới thiệu dược phẩm:

•

Đăng ký dựng quầy công ty:

•

Thư mời hội nghị (800.000đ/đại biểu )

•

In tài liệu hội nghị



•

Túi xách hội nghị



 20.000.000 VND/ tờ A4
 20.000.000 VND /quầy
 Số lượng: ….…..thư
 in name badge
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Quyền lợi của nhà tài trợ :
❖ Tài trợ kim cương: Được nhận miễn phí 80 thư mời tham dự hội nghị ,
miễn phí 2 brochure trong nội san và 2 quầy quảng cáo,được ưu tiên
chọn thời điểm báo cáo chuyên đề hay giới thiệu công ty, ưu tiên được
chọn in name badge , túi xách hội nghị , CD hội nghị , logo cty trong hội
trường. Cuốn nội san có brochure quảng cáo được đăng trên trang web
của Hội trong một năm.
❖ Tài trợ vàng: Được nhận miễn phí 60 thư mời tham dự hội nghị, miễn
phí 1 brochure trong nội san và 1 quầy quảng cáo, được ưu tiên 2 chọn
thời điểm báo cáo chuyên đề hay giới thiệu công ty, ưu tiên được chọn
in name badge , túi xách hội nghị , CD hội nghị , logo cty trong hội
trường .Cuốn nội san có brochure quảng cáo được đăng trên trang web
của Hội trong một năm.
❖ Tài trợ Bạc: Được nhận miễn phí 40 thư mời tham dự hội nghị, miễn
phí 1 brochure trong nội san và 1 quầy quảng cáo, ưu tiên 3 chọn vị trí
quảng cáo và ưu tiên 2 chọn thời điểm giới thiệu công ty / chuyên đề ,
in logo cty trong hội trường. Cuốn nội san có brochure quảng cáo được
đăng trên trang web của Hội trong một năm.
❖ Tài trợ đồng: Được nhận miễn phí 30 thư mời tham dự hội nghị , miễn
phí 1 brochure trong nội san và 1 quầy quảng cáo , in logo cty trong
hội trường. Cuốn nội san có brochure quảng cáo được đăng trên trang
web của Hội trong một năm.
-

Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị và tài trợ : 14/9/2022

-

Thông tin chuyển khoản tài trợ :
o Tên tài khoản : VPĐD Hội Phổi Việt Nam tại TPHCM
o Số TK : 051.100.0449488
o Tên Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam, chi nhánh quận Sài Thành
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Địa chỉ email liên hệ :
1. PGS TS Trần văn Ngọc : email tranvanngocdhyd5@gmail.com
2. Thư ký : Nguyễn Thị Cẩm Hồng , email: honghoihohap@gmail.com
Vì khách mời giới hạn 700 trong cả nước , sẽ ưu tiên cho công ty đăng ký báo
cáo hội nghị và tài trợ trước .
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn công ty .
Trưởng BTC

PGS TS TRẦN VĂN NGỌC

