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ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 17  

THƯ MỜI TÀI TRỢ  

(Thông báo số 1) 

Hà Nội ngày 23 tháng 03 năm 2020 

Kính gửi: Các Quý Công ty và các Tổ chức/Doanh nghiệp 

 Trước tiên, thay mặt cho Hội Tim mạch học Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao và xin bày 

tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các quý Công ty và các Tổ chức/Doanh nghiệp đã sát cánh 

và ủng hộ nhiệt tình cho sự phát triển của Hội Tim mạch học Việt Nam trong suốt chặng đường 

phát triển của mình. 

 Nhằm thúc đẩy hơn nữa tinh thần giao lưu học hỏi và cập nhật những tiến bộ mới nhất 

trong lĩnh vực tim mạch, Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức Đại hội và Hội nghị Tim mạch 

toàn quốc lần thứ 17 với chủ đề “Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Rủi ro, Thách thức và Cơ 

hội” tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, TP. Đà Nẵng từ ngày 16-18/10/2020. Hội nghị dự kiến 

sẽ có hơn 2000 đại biểu tham dự. 

 Để Hội nghị lần này được tổ chức thành công tốt đẹp, sự giúp đỡ về tài chính và các 

nguồn nhân – vật lực khác của các quý Công ty/Tổ chức là một trong những đóng góp rất quan 

trọng và không thể thiếu được. Đây cũng là cơ hội để quý Công ty/Tổ chức có thể góp công sức 

của mình cho công tác giáo dục đào tạo cũng như cho sự phát triển của ngành tim mạch Việt 

Nam.  

 Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý Công ty/Tổ chức. 

Về phía mình, chắc chắn quý Công ty/Tổ chức sẽ nhận được những quyền lợi tương xứng trong 

việc quảng bá tại Hội nghị. Chúng tôi xin thông báo mức tài trợ như sau: 

Hạng mục tài trợ Giá trị tài trợ (VNĐ) 

Tài trợ bạch kim 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng) 

Tài trợ vàng 750.000.000 đ (Bảy trăm năm mươi triệu đồng) 

Tài trợ bạc 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng) 

Tài trợ Đồng 250.000.000 đ (Hai trăm năm mươi triệu đồng) 

Các tài trợ khác 
Tham gia triển lãm gian hàng với chi phí 60.000.000 đ (Sáu 

mươi triệu đồng). 
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Quảng cáo trong quyển chương trình của Hội nghị với chi phí 

10.000.000đ/trang (Mười triệu đồng) 

Đăng ký phiên hội thảo vệ tinh với chi phí 60.000.000 (Sáu 

mươi triệu đồng) 

Đăng ký phiên thực hành “Training Village” với chi phí 

20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) 

Phí cấp chứng chỉ khóa đào tạo CME 30.000.000/khoá (Ba 

mươi triệu đồng) 

 

Quý công ty/ tổ chức vui lòng đăng ký tài trợ bằng một trong các hình thức sau: 

-  Văn bản trực tiếp: Gửi giấy xác nhận thông tin tài trợ tới văn phòng Hội Tim Mạch. 

-  Đăng ký tài trợ qua email: congress@vnha.org.vn trong đó nêu rõ: Tên công ty tài trợ; 

Hạng mục tài trợ; Người liên hệ của Công ty (tên và số điện thoại). 

Thời hạn đăng ký tài trợ đến hết ngày 01 tháng 08 năm 2020. 

 

Mọi chi tiết về đăng ký tham gia tài trợ, xin vui lòng liên hệ: 

 BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 17 

Địa chỉ: Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai – 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội 

Người đại diện: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang/ĐTDĐ: 0913 530 888 

Người liên hệ: Chị LươngPhươngThảo/ ĐTDĐ: 0904 976 694 

                         Chị Vũ Diệu Linh/ / ĐTDĐ: 0948 550 717 

Email: congress@vnha.org.vn/ Website: www.vnha.org.vn 
  

 Xin trân trọng cảm ơn. 

 HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GS.TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC 
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