Hà Nội, ngày tháng năm 2018

THƯ MỜI
Tham gia tài trợ Hội nghị Hô hấp Pháp Việt – VIFCOR 2018
Kính gửi: ...............................................................................................................

Lời đầu tiên, Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự đồng
hành rất có hiệu quả của Quý Công Ty trong nhiều năm qua. Sự đồng hành đã mang lại
cho các bên tham gia những lợi ích to lớn và đặc biệt góp phần quan trọng vào sự nghiệp
kiểm soát các bệnh hô hấp cho người dân.
Sau thành công Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ 7 được tổ chức
tại thủ đô Hà Nội ngày 29, 30/6/2017 và ngày 1/7/2017, Hội Lao và Bệnh phổi Việt
Nam đã được đánh giá rất cao về khả năng tổ chức hội nghị và năng lực chuyên môn
sâu, góp phần nâng cao vị thế của ngành Y tế Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Chúng
tôi ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các đối tác thành viên thân thiện với Hội
Lao và Bệnh phổi Việt Nam.
Tiếp nối thành công trên, Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam phối hợp Hội Phổi
Pháp Việt và Hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức Hội nghị hô hấp năm
2018 với chủ đề: “Thực hành tốt bệnh phổi để chấm dứt bệnh lao”, nội dung như sau:
Thời gian:
- Hội nghị: Buổi chiều ngày 2/11 và 3/11/2018 (thứ sáu, thứ bẩy).
- Đào tạo y khoa liên tục: Buổi sáng ngày 2/11/2018 (thứ sáu) và buổi sáng ngày
4/11/2018
Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát 1, khu Cồn Khương, thành phố Cần Thơ.
Nội dung: Những ứng dụng trong thực hành để giải quyết vấn đề ưu tiên của
Miền Tây Nam Bộ: Lao, Lao kháng thuốc, Hen, COPD, Viêm phổi, Ung thư phổi. Hội
nghị sẽ có những điểm cụ thể sau: (1) Lao, Lao kháng thuốc; (2) NTM; (3) Hen; (4)
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; (5) Viêm phổi; (6) Ung thư phổi; (7) Các kỹ thuật chuyên
ngành: Nội soi, Chẩn đoán hình ảnh; Thăm dò chức năng; (8) Ngưng thở tắc nghẽn khi
ngủ - OSA, (9) Bệnh hô hấp ở trẻ em.
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Hội nghị dự kiến có sự tham gia của gần 700 đại biểu là các Giáo sư, Tiến sỹ,
Lãnh đạo các bệnh viện, Lãnh đạo các khoa hô hấp, bác sỹ chuyên khoa hô hấp, chuyên
khoa nội chung tại các tỉnh thành trong nước và quốc tế. Hội nghị là một dịp quý giá để
các quý đồng nghiệp cùng cập nhật, trao đổi các kiến thức chuyên môn.
Để góp phần vào sự thành công của sự kiện quan trọng này, Ban tổ chức Hội nghị
trân trọng kính mời và mong muốn nhận được sự cộng tác và tham gia tài trợ của Quý
công ty cho Hội nghị. Sự đóng góp và tham gia của Quý vị là nguồn lực quan trọng giúp
cho việc cập nhật kiến thức thuộc lĩnh vực y khoa trong nước và quốc tế diễn ra thường
xuyên, liên tục. Về phía mình, chắc chắn quý công ty sẽ nhận được những quyền lợi
tương xứng: Thay mặt Ban tổ chức, Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam xin gửi kèm theo
đây bản chương trình Hội nghị và các phương thức tham gia tài trợ cho Hội nghị. Thông
báo tài trợ của Quý Công ty xin gửi bằng công văn về Văn phòng Hội Lao và Bệnh phổi
Việt Nam.
Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Quý Công ty với Hội Lao và Bệnh
phổi Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của Quý Công ty.

TM. HỘI LAO VÀ BỆNH PHỔI VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung
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QUYỀN LỢI TÀI TRỢ
Ban tổ chức xin hoan nghênh các đối tác tham gia hỗ trợ tổ chức hội nghị dưới
mọi hình thức.

Quyền lợi

Mức tài trợ
Kim
cương
Vàng
Bạc
300 triệu 200 triệu 100 triệu
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Logo trên phông nền backdrop,

Thư mời của Hội nghị

Logo trên băng-rôn, standee của Hội nghị

Logo trên tài liệu hội nghị

Logo trên Photo backdrop
HỘI THẢO VỆ TINH
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Hội thảo vệ tinh Lunch / Dinner

Symposium (chi phí này do nhà tài trợ tự
chi trả)
THƯ MỜI THAM DỰ
Thư mời miễn phí tham dự toàn bộ hội nghị,
100
50
đào tạo và dự tiệc trưa
Thư mời
Thư mời
TRIỂN LÃM
Gian hàng trưng bày, bàn trưng bày sản
phẩm (tự thiết kế)

Đồng
50 triệu
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THƯ CẢM ƠN
Ban tổ chức gửi thư cảm ơn trân trọng tại

buổi lễ khai mạc và bế mạc của hội thảo
Ban tổ chức tặng quà lưu niệm, chứng nhận

tài trợ và thư cảm ơn
QUẢNG CÁO
Quảng cáo (in màu, nhà tài trợ tự thiết kế)
trên cuốn tài liệu dành cho đại biểu tham dự
hội nghị hoặc tài liệu giới thiệu sản phẩm
của Công ty được gửi kèm cùng tài liệu của
Hội nghị;
Được đặt các Poster, Standee quảng cáo tại
Hội nghị
Đề xuất thêm một hoạt động phù hợp
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1. Hình thức tài trợ: Kinh phí trực tiếp (tiền mặt hoặc chuyển khoản).
2. Các hình thức tài trợ khác
- Tài trợ kinh phí chi cho diễn giả phiên toàn thể
- Tài trợ kinh phí Gala dinner (Tối 2/11/2018), Ăn trưa – Lunch symposium (trưa
3/11/2018)
- Nước uống giữa giờ
- Một trang quảng cáo trong tài liệu Hội nghị: 4 triệu
- Một trang quảng cáo trong tài liệu Hội nghị trang bìa: 7 triệu
- Thanh toán Hội trường, trang thiết bị phục vụ Hội nghị
- In tài liệu Hội nghị
- Cặp, Văn phòng phẩm, quà tặng Hội nghị
- Tài trợ cho đại biểu tham dự Hội nghị
- Đăng kí gian hàng triển lãm: 20 triệu/quầy (với đơn vị trong nước), 30 triệu/quầy với
đơn vị nước ngoài.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đối tác với mọi hình thức và mức độ tài trợ
3. Thời gian đăng ký: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 theo mẫu đăng ký đính kèm.
Ban tổ chức dành quyền ưu tiên cho các công ty đăng ký tham dự Hội nghị trước (tính
theo thời điểm đăng ký).
4. Sau khi nhận được đăng ký tài trợ, Ban tổ chức sẽ mời Quý Công ty đến họp để
thảo luận công tác tổ chức Hội nghị.
Xin gửi tới Quý Công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.
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ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
Kính gửi: Ban tổ chức Hội nghị hô hấp Pháp – Việt

1. Tên đơn vị: ...........................................................................................................
2. Địa chỉ: ................................................................................................................
3. Người đại diện: ....................................................................................................
4. Người liên hệ: ............................................. ĐTDĐ: ...........................................
5. Điện thoại: ...................................................Fax: ...............................................
6. Email: ...................................................................................................................
7. Đăng ký tham gia mức: .......................................................................................
8. Các yêu cầu cụ thể với Ban tổ chức: ...................................................................
9. Các góp ý, đề xuất tổ chức khác: .........................................................................
..................................................................................................................................
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng đấu)
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Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ liên lạc thường xuyên:
ThS. Nguyễn Thị Thủy
Bệnh viện Phổi Trung ương,
463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Email: thuy_vl77@yahoo.com
Điện thoại 0978120678.
Thông tin chi tiết:
PGS. TS Nguyễn Viết Nhung

PGS. TS Trần Văn Ngọc

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương
Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam

Phó chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi
Việt Nam

ĐT: 0912507993 / Fax: 04.38325865

ĐT: 0903742939

Email: vietnhung@yahoo.com

Email : tranvanngocdhyd@yahoo.com

TS Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch Hội Lao và Bệnh phổi VN
ĐT: 0913817945
Email: thanhbk@hcm.vnn.vn
Tài khoản tiếp nhận hỗ trợ:
Tên tài khoản: HỘI LAO VÀ BỆNH PHỔI VIỆT NAM
Số tài khoản: 1506201025566
Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Văn phòng Trung ương Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam
Số 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Email: hlbpvn@gmail.com, contact@vatld.org.vn , Điện thoại: 024.3247.4544
Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
Số 14 Lãnh Binh Thăng, P13, Q11, thành phố Hồ Chí Minh
Email: tranvanngocdhyd@yahoo.com
Văn phòng Đại diện tại thành phố Cần Thơ
Số 75 Võ Văn Tần, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Email: vatlt_ct@yahoo.com.vn, Điện thoại: (84-71) 3. 822.946
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