
Hội Y Học TP Hồ Chí Minh    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI CHU SINH VÀ SƠ SINH     Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

Số………../HCS-SS 
 TP Hồ Chí Minh ngày 23  tháng 5  năm 2014 

THƯ NGỎ 
Kính gửi : ……………………………………………………………………………………. 

Hội Chu sinh và Sơ sinh  TP Hồ Chí Minh (PANAH) đã được thành lập ngày 

11/1/2011, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những tổ chức và cá nhân là những 

Bác sĩ, NHS, Điều dưỡng hoạt động, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc các thai phụ và trẻ sơ 

sinh. Mục tiêu hoạt động của Hội là tập hợp, hỗ trợ các Hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng 

chuyên môn, ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học có liên quan thông qua những 

chương trình đào tạo liên tục, những Hội nghị, hội thảo Khoa học do Hội tổ chức định kỳ 

hàng năm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Hội viên, góp phần vào chăm sóc bà mẹ - trẻ SS và 

sự nghiệp phát triển Ngành Y tế VN.  

Với mục tiêu trên, ban TC hội nghị  trân trọng đề nghị quí công ty: 
…………………………………………………….……………………………………. 
 tham gia tài trợ cho chương trình hội thảo Y học tổ chức bởi Hội Sơ sinh Chu sinh 
Tp HCM, Bệnh Viện Từ Dũ TP HCM cùng Tổ chức L’ APPEL – CH Pháp 
Thời gian: thứ bảy 22/11/2014 từ 7g30-16g30 
Địa điểm dự kiến: HỘI TRƯỜNG A TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM 
NGỌC THẠCH TP HCM 
Địa chỉ: 86/2 Thành Thái - Q10 - TPHCM 
Đối tượng: Bác sĩ, NHS, điều dưỡng, CBYT trong lĩnh vực Sản - Nhi  của cả nước. 
Dự kiến: 400 – 450 đại biểu 
Chuyên đề chính trong hội thảo: 
 “Cập nhật về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý chu sinh- sơ sinh” 
Hội CSSS cũng sẽ tặng 20  giường chiếu đèn 2 mặt Photobed Plus cho 20 bệnh 
viện có khoa sơ sinh còn khó khăn trong việc điều trị vàng da sơ sinh. 

Quyền lợi của nhà tài trợ: 

 Tài trợ KIM CƯƠNG : 100.000.000 VN đồng: 
� Có Logo trên phông nền hội thảo khoa học
� Có bảng đồng của BTC hội nghị và giấy chứng nhận mức tài trợ hội nghị
� Quà tặng lưu niệm của BTC hội nghị.
� Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm trong tài liệu Hội thảo,
� Tổ chức xổ số (nếu có)
� Được đặt Poster, quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo (chọn vị trí ưu tiên)
� Được trình bày một báo cáo giới thiệu sản phẩm, thời gian: 15 phút
� Được chiếu hình Logo công ty lên màn hình vào giờ giải lao

 Tài trợ VÀNG : 75,000,000 VND 
� Có bảng đồng của BTC hội nghị và giấy chứng nhận mức tài trợ hội nghị
� Được trình bày một báo cáo hay chiếu video clip giới thiệu sản phẩm,(<10 phút)
� Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm vào tài liệu hội thảo.



� Được đặt Poster, một quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo ( chọn vị trí ) 
� Được chiếu hình Logo công ty lên màn hình vào giờ giải lao 

 
     Tài trợ BẠC : 50,000,000 VND 

� Có bảng đồng của BTC hội nghị và giấy chứng nhận mức tài trợ hội nghị 
� Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm vào tài liệu hội thảo. 
� Được đặt Poster, một quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo  
� Được chiếu hình Logo công ty lên màn hình vào giờ giải lao 

 
     Tài trợ ĐỒNG: 20, 000, 000 VN Đồng 

� Có bảng đồng và giấy chứng nhận mức tài trợ hội nghị của BTC 
� Đính kèm tài liệu giới thiệu sản phẩm vào tài liệu hội thảo. 
� Được đặt Poster, một quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo  
� Được chiếu hình Logo công ty trên màn hình vào giờ giải lao 

 
Rất mong nhận được sự hỗ trợ  của Quý nhà tài trợ để hội nghị thành công tốt đẹp 
 
THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN CỦA HỘI CHU SINH VÀ SƠ SINH TP HCM 
Số tài khoản:  

Số tài khoản  0331000399818 

 
Tên ngân hàng  

Vietcombank , chi nhánh Bến 
Thành 

Địa chỉ ngân  69 Bùi Thị Xuân Q1 TP HCM 

Hình thức thanh 
toán  

Chuyển Khoản 

Đơn vị tiền tệ  VND 
 

 

 
Địa chỉ liên hệ :  PGSTSBS Ngô Minh Xuân ĐT 0903861784 
Chủ tịch hội Chu sinh và Sơ sinh TPHCM 
Phó hiệu trưởng trường ĐH YK Phạm Ngọc ThạchTP HCM   
Địa chỉ 86/2 Thành Thái Q10 TP HCM                 

Trân trọng kính chào     

  

 

 TM BGĐ BV Từ Dũ       TM BCH Hội Chu Sinh và Sơ sinh TPHCM 

         Giám Đốc                  Chủ tịch 

 
 
ThS BS Lê Quang Thanh                                                PGS TS BS Ngô Minh Xuân 

       
 
 
 
 


