Hội Y học TP Hồ Chí Minh
HỘI CHU SINH VÀ SƠ SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số………../HCS-SS

TP Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
HỘI NGHỊ CHU SINH – SƠ SINH THƢỜNG NIÊN LẦN VII
N y 18/11/2017
Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh (PANAH) được thành lập ngày 11/01/2011.
Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp
c c tổ chức và c nhân là những b c sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng hoạt động trong lĩnh vực chăm
sóc c c thai phụ và trẻ sơ sinh.
Mục tiêu hoạt động của Hội là quy tụ, hỗ trợ c c hội viên nh m nâng cao kiến thức, kỹ
năng chuyên môn và ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học về sơ sinh – chu sinh
thông qua c c chương trình đào tạo liên tục, những Hội nghị, hội thảo Khoa học do Hội tổ
chức định kỳ hàng năm; đồng th i bảo vệ lợi ích hợp ph p của hội viên, góp phần vào sự
nghiệp ph t triển ngành Y tế VN, đ c biệt trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ bà m và trẻ sơ
sinh.
Hàng năm, Hội Chu sinh và Sơ sinh TP HCM đều phối hợp v i Bệnh viện Từ Dũ TP
HCM tổ chức Hội nghị khoa học Chu sinh - sơ sinh.
Hội n hị khoa học Chu sinh & sơ sinh năm 2017 sẽ có chủ đề:
“ Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Chu sinh – Sơ sinh 2017”.
Thời gian: Từ 7 30

n 16g30 n

thứ bả 18/11/2017.

Địa điểm: Hội trƣờng A trƣờng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM
Địa chỉ: 86/2 Thành Thái Q10 TPHCM
Đối tƣợngtham d : B c sĩ, Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, c n bộ y tế thuộc c c chuyên khoa
Sản - Nhi của cả nư c. Dự ki n: từ 400- 450 đại biểu và kh ch m i.
n

nh
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n
h sẽ t o đều iện ho
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hu n i tron v n o i nướ t ham gia
o
đề t i li n qu n
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1/Tên bài báo cáo: trƣớc ngày 30 tháng 8 năm 2017.
2/ Tóm tắt bài báo cáo: trƣớc ngày 30 tháng 9 năm 2017
3/ ài báo cáo toàn văn: trƣớc ngày 15 tháng 10 năm 2017, viết theo chuẩn qui định
bài báo cáo của Tạp chí THỜI SỰ Y học TP Hồ Chí Minh ( nếu có nhu cầu đăng )
4/G i bài báo cáo powerpoint: trƣớc ngày 30 tháng 10 năm 2017.
Các đề tài báo cáo sẽ đƣợc an T ch c xét duyệt trong tuần đầu của tháng 11/2017.
Ban Tổ Chức Hội nghị Chu sinh & Sơ sinh năm 2017 cũng mong nhận được sự tham gia và
tài trợ của quí công ty, để tổ chức hội nghị thành công tốt đ p.
Trân trọng ./.
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CHỨC

PGS.TS.BS NGÔ MINH XUÂN
Chủ tịch Hội Chu sinh &Sơ sinh TP HCM
Hi u trƣởn
Trƣờn Đại học Y khoa Phạm N ọc Thạch TPHCM

Liên hệ đăng ký tham dự bằng các hình thức sau:
1/ E-mail: dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com
2/ Điện thoại: 08.54042822 hoặc fax: 08.39255822
3/ Gửi thư về địa chỉ: Phòng kế hoạch tổng hợp –
Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM

Hội Y học TP Hồ Chí Minh
HỘI CHU SINH VÀ SƠ SINH
Số………../HCS-SS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh ngà 7 th n 7 năm 2017

THƢ NGỎ
Kính gửi : ……………………………………………….
……………………………………………………….
Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh (PANAH) được thành lập ngày
11/01/2011.
Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp
c c tổ chức và c nhân là những b c sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng hoạt động trong lĩnh vực
chăm sóc c c thai phụ và trẻ sơ sinh.
Mục tiêu hoạt động của Hội là quy tụ, hỗ trợ c c hội viên nh m nâng cao kiến thức,
kỹ năng chuyên môn và ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học về sơ sinh – chu sinh
thông qua c c chương trình đào tạo liên tục, những Hội nghị, hội thảo Khoa học do Hội tổ
chức định kỳ hàng năm; đồng th i bảo vệ lợi ích hợp ph p của hội viên, góp phần vào sự
nghiệp ph t triển ngành Y tế VN, đ c biệt trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ bà m và trẻ
sơ sinh.
V i mục đích nêu trên, nhân Hội n hị khoa học Chu sinh & sơ sinh năm 2017, do
Hội Chu sinh & Sơ sinh TP Hồ Chí Minh phối hợp v i Bệnh viện Từ Dũ tổ chức, vào ngày
thứ bả 18/11/2017;
Ban Tổ chức Hội nghị kính đề nghị:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
tham gia tài trợ cho hội nghị.
Thời gian:Từ 7g30 đến 1 g30, ngày thứ bả 18/11/2017
Địa điểm: Hội trƣờn A Trƣờn ĐHYK Phạm N ọc Thạch
Địa chỉ : 86/2 Thành Thái Quận 10 , TP H Ch Minh
Đối tƣợng tham d : B c sĩ, Nữ hộ sinh, Điều dưỡng, c n bộ y tế thuộc c c chuyên khoa
Sản -–Nhi, sơ sinh .
Dự ki n Khoản 400 ại bi u v kh ch mời tron nƣớc.
Chủ đề:Cập nhật về chẩn o n v

iều trị b nh l Chu sinh v Sơ sinh 2017 .

o i r t i Hội n hị khoa học Chu sinh & sơ sinh năm 2017 an T chức sẽ tạo điều
kiện cho các công ty tài trợ kim cƣơng, tài trợ vàng đƣợc mời các chuyên gia đến báo cáo
các đề tài khoa học liên quan.
QUY N L I CỦA ĐƠN VỊ TÀI TR
Tài trợ KIM CƢƠNG: 100.000.000 VN đồng:
 Có ogo trên phông nền hội th o khoa học.
 Đƣợc qu ng cáo miễn phí trên website của Hội CS và SS trong 1 năm.
 Có Biểu trƣng đồng của TC hội nghị và gi y ch ng nhận m c tài trợ
 Quà tặng lƣu niệm đặc biệt của TC hội nghị.
 Đƣợc nhận 40 thƣ mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
 Đính kèm tài liệu gi i thiệu sản phẩm trong tài liệu Hội thảo,
 Tổ chức xổ số (nếu có)
 Được đ t Poster, quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo (chọn vị trí ưu tiên)
 Đƣợc trình b một b o c o iới thi u sản phẩm thời ian 15 phút
 ượ in Logo công ty lên hươn trình h i n h l n n role v ỷ ếu h i n h
Tài trợ VÀNG: 75.000.000 VN đồng:
 Đƣợc qu ng cáo miễn phí trên website của Hội CS và SS trong 1 năm.
 Có ogo trên phông nền hội th o khoa học
 Có biểu trƣng đồng của TC hội nghị và gi y chứng nhận mức tài trợ .
 Quà tặng lƣu niệm của TC hội nghị.
 Đƣợc nhận 30 thƣ mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
 Đính kèm tài liệu gi i thiệu sản phẩm trong tài liệu Hội thảo,
 Được đ t Poster, quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo (chọn vị trí ưu tiên
sau tài trợ KC)
 Đƣợc trình b một b o c o i ới thi u sản phẩm thời ian 10 phút
 ượ in Logo công ty lên hươn trình h i n h l n n role v ỷ ếu h i n h
Tài trợ

C: 50.000,000 VNĐ
 Có biểu trƣng đồng của TC hội nghị và gi y chứng nhận mức tài trợ hội nghị
 Quà tặng lƣu niệm của TC hội nghị.
 Đƣợc nhận 20 thƣ mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
 Đính kèm tài liệu gi i thiệu sản phẩm vào tài liệu hội thảo.
 Được đ t Poster, một quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo
 ượ in Logo công ty lên hươn trình h i n h l n n role v ỷ ếu h i n h

Tài trợ Đ





NG: 20. 000, 000 VNĐ
Có biểu trƣng đồng của TC hội nghị và gi y chứng nhận mức tài trợ
Đƣợc nhận 10 thƣ mời Hội nghị để mời các đối tác của công ty
Quà tặng lƣu niệm của TC hội nghị.
Đính kèm tài liệu gi i thiệu sản phẩm vào tài liệu hội thảo.

 Được đ t Poster, một quầy trưng bày sản phẩm tại buổi Hội thảo
 ược in Logo công ty lên hươn trình h i n h l n n role v ỷ ếu h i n h
Sự tham gia tài trợ của qu Công ty s góp phần quí báu cho thành công của Hội nghị khoa
học Chu sinh & sơ sinh.
TH NG TIN S

TÀI KHO N CỦA HỘI CHU SINH VÀ SƠ SINH TP HCM

S t i khoản
Số tài khoản

0331000399818

Tên ngân hàng
Địa chỉ ngân
Hình thức thanh toán
Đơ vị tiền tệ

nh
69 Bùi Thị Xuân Q1 TP HCM
Chuyển Khoản
VND

Địa chỉ liên h
PGS.TS.BS NGÔ MINH XUÂN, ĐT 09039 1794
- Chủ tịch Hội Chu sinh & Sơ sinh TPHCM,
- Hiệu trưởng Trư ng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM
(86/2 Thành Thái, Quận 10, TP.HCM)
Trân trọng./.
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CH Hội Chu sinh và Sơ sinh TPHCM
CHỦ TỊCH

PGS.TS. BS NGÔ MINH XUÂN

