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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

         Thừa thiên Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2020 

 

THƯ NGỎ 

 

          Kính gửi: Quí Công ty, Quí tổ chức .   

  

Ban tổ chức Hội Nghị khoa học thường niên lần thứ XIV Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, 

Hội nghị khoa học lần XIV Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế năm 2020, và Đại hội Hội Tiết 

niệu Thận học Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 xin trân trọng thông báo một số thông tin liên quan : 

1. Chủ đề chính của Hội nghị 

TIẾT NIỆU – THẬN HỌC VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP  

2. Địa điểm dự kiến:  

- Đào tạo liên tục và mổ thị phạm  

+ Trường Đại học Y Dược Huế, 06 Ngô Quyền, Huế 

+ Bệnh viện Trung ương Huế, 16 Lê Lợi, Huế 

- Hội nghị chính thức 

+ Khách sạn SILKPATH, 04 Lê Lợi, Huế 

3. Thời gian dự kiến:   

- Tiền Hội nghị:  ngày 26 tháng 11 năm 2020  

- Hội nghị:   ngày 27-28 tháng 11 năm 2020 

4. Thành phần tham dự 

- Các chuyên gia đầu ngành Tiết niệu Thận học Việt nam. 

- Các chuyên gia chuyên ngành Tiết niệu Thận học của một số nước như Mỹ, Pháp, Thái Lan, 

Singapore… 

- Các đồng nghiệp chuyên ngành Tiết niệu Thận học Việt nam. 

- Các đồng nghiệp thuộc các chuyên ngành liên quan như Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê… 

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và mời quí Công ty tham gia tài trợ cho Hội nghị dưới mọi 

hình thức. 

5. Số lượng đại biểu dự kiến:  

- Dự kiến : 1500 đại biểu  

6. Đăng ký tham dự và tài trợ cho hội nghị: 

Địa chỉ đăng ký:  http://tietnieuthanhochue.com/ 

7. Mọi thông tin liên quan đến Hội nghị xin liên hệ với: 

PGS TS Lê Đình Khánh  

Điện thoại: 0913 45 39 45 

Email:   ledinhkhanh@hotmail.com   

C/c  ledinhkhanhdhyh@gmail.com 
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Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp nhiệt tình của quí công ty Dược 

phẩm, thiết bị y tế và các bệnh viện… nhằm góp phần cho thành công cho Hội nghị, đồng thời ban 

tổ chức cũng sẽ ưu tiên về mức tài trợ cho những công ty đăng ký tài trợ trước. 

                             TM BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC TT HUẾ   

 

                                                                                     

  

 

 

 

                                                                              PGS TS HOÀNG VĂN TÙNG 

 

Lưu ý: 

- Ban tổ chức kính đề nghị quí Công ty, Tổ chức đăng ký vào mục ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

HỘI NGHỊ VUNA 2020 trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế 

http://tietnieuthanhochue.com/ 

- Ban tổ chức sẽ ưu tiên theo thứ tự thời gian đăng ký trên trang web
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 THÔNG TIN TÀI TRỢ HỘI NGHỊ TIẾT NIỆU –  THẬN HỌC  

TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV NĂM 2020  

1. Tài trợ Kim cương (Diamond)  

- Mức tài trợ:   từ 400 triệu  

- Quyền lợi:  

+ Có Logo chính lớn nhất trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu, slides của hội nghị.  

+ Được tự chọn gian hàng diện tích rộng nhất và thuận lợi nhất của hội nghị.  

+ Ưu tiên nhất cung cấp dụng cụ mổ thị phạm. 

+ Đọc lời chào mừng trong buổi khai mạc hoặc liên hoan chính 5-7 phút. 

+ Ưu tiên nhất đặt banner trong khu vực hội nghị.  

+ 40 giấy mời cho bác sĩ. 

2. Tài trợ Bạch kim (Platinium)  

- Mức tài trợ:   từ 300 triệu  

- Quyền lợi:  

+ Có Logo lớn nhì trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

+ Gian hàng diện tích rộng và thuận lợi của hội nghị. 

+ Ưu tiên cung cấp dụng cụ mổ thị phạm.  

+ Ưu  tiên đặt banner trong khu vực hội nghị.  

+ 30 giấy mời cho bác sĩ 

3. Tài trợ Vàng (Gold)  

- Mức tài trợ :  từ 200 triệu  

- Quyền lợi:  

+ Có Logo lớn thứ 3 trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

+ Được cung cấp dụng cụ mổ thị phạm. 

+ Đặt banner trong khu vực hội nghị. 

+ 01Gian hàng diện tích rộng và vị trí thuận lợi của hội nghị.  

+ 20 giấy mời cho bác sĩ 

4. Tài trợ Bạc (Silver)  

- Mức tài trợ : từ 150 triệu 

- Quyền lợi:  

+ Có Logo trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

+ 01Gian hàng triển lãm vị trí thuận lợi trong hội nghị. 

+ Được cung cấp dụng cụ mổ thị phạm.  

+ 15 giấy mời cho bác sĩ 

5. Tài trợ Đồng (Bronze)  

- Mức tài trợ từ 100 triệu  

- Quyền lợi:  

+ Có Logo trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu, slides của hội nghị. 

+ 01 Gian hàng triển lãm vị trí thuận lợi trong hội nghị. 

+ Được cung cấp dụng cụ mổ thị phạm.  

+ 10 phiếu mời cho bác sĩ. 

6. Tham gia gian hàng :  

- Kinh phí: 30 triệu  

- Quyền lợi:  
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+ Đặt gian hàng trong hội nghị 

7. Hội thảo vệ tinh:  

- Kinh phí:  25 triệu 

- Quyền lợi:  

+ Báo cáo, giới thiệu sản phẩm của công ty mình trong buổi trưa hội nghị. 

8. Trình bày giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị:  

- Kinh phí:  10 triệu 

- Quyền lợi:  

+ Giới thiệu sản phẩm của công ty mình trong các phiên hội nghị 3-5 phút 

9. Quảng cáo trong tạp chí và các ấn phẩm Hội nghị: 

- Kinh phí:  10 triệu + kinh phí in ( theo giá của nhà in) 

- Quyền lợi:  

+ Đặt trang quảng cáo của công ty vào các ấn phẩm của Hội nghị ( Tạp chí, kỷ yếu..)  

10. Các mức và dạng tài trợ khác:  

 Quí Công ty, tổ chức có thể trao đổi trực tiếp với Ban tổ chức Hội nghị để có hình thức cũng 

như các mức tài trợ không thuộc các mức trên như: 

+ Tài trợ liên quan đến vật chất phục vụ cho Hội nghị:  cặp tài liệu, tài liệu hội nghị, ... 

+ Tài trợ các Báo cáo viên là các thầy báo cáo tổng quan, các báo cáo viên nước ngoài… 

+ Các hình thức khác…. 

 

LƯU Ý: 

- Quí Công ty, Tổ chức có thể trao đổi với BTC để thống nhất bất cứ một hình thức tài trợ nào 

khác ngoài các mức qui định trên 

- Các công ty không tổ chức mời riêng các bác sỹ ăn vào các buổi tối Gala Dinner. 

- Các buổi trưa Ban tổ chức đã bố trí cơm trưa cho các đại biểu ngay tại từng Hội trường. 

- Ban tổ chức hoan nghênh các công ty tổ chức các buổi workshop, Khách sạn có thể tổ chức 

đồng thời nhiều phòng Hội thảo vệ tinh cho các công ty. 

- Xin theo dõi thông tin cập nhật trên trang web của Hội Tiết niệu Thận học Thừa thiên Huế 

(HueUNA)    http://tietnieuthanhochue.com/ 

 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VUNA TOÀN QUỐC NĂM 2020 
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