
 

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019 

 (Phối hợp với Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam nhân kỷ niệm 30 thành lập) 

Hà Nội ngày 02 tháng 05 năm 2019 

 Kính gửi:  Các Công ty/ Tổ chức/ Doanh nghiệp 

                      

Tháng 11 năm 2019, Viện Tim mạch Việt Nam Bệnh viện Bạch Mai, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm 

ngày thành lập để ghi nhớ công sức của các thế hệ thầy cô và đồng nghiệp, đánh dấu những tiến bộ vượt bậc 

về khoa học kỹ thuật của Viện Tim mạch cũng như ghi nhận những đóng góp đáng kể cho ngành Tim mạch 

Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

         Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam, Viện Tim mạch sẽ phối hợp cùng Hội 

Tim mạch đồng tổ chức hội nghị khoa học chuyên ngành tim mạch với các báo cáo cập nhật nhất để chia sẻ 

những thành tựu, tiến bộ, kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch, do các chuyên gia đầu 

ngành trong nước và quốc tế trình bày. Hội nghị khoa học với chủ đề: Tim mạch trong kỷ nguyên mới “Từ 

chuyên khoa tuyến cuối đến chăm sóc sức khỏe ban đầu” sẽ diễn ra trong 02 ngày từ 09-10/11/2019 tại Khách 

sạn Intercontinetal Hà Nội Landmark 72 – Phạm Hùng – Mễ Trì - TP. Hà Nội với sự tham gia của các đại 

biểu, các thầy thuốc, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên ngành tim mạch từ các bệnh viện trong và ngoài nước.  

        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 và các bạn 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 trong việc phát triển 

giáo dục đào tạo cũng như phát triển ngành tim mạch Việt Nam, và cũng là dịp tốt để quý Công ty/Tổ chức 

có thể quảng bá sản phẩm của mình.  

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

được thành công tốt đẹp. Về phía mình, chắc chắn quý Công ty/Tổ chức sẽ nhận được những quyền lợi tương 

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

 

Loại hình tài trợ Giá trị tài trợ 

Tài trợ bạch kim 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng) 

Tài trợ vàng 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng) 

Tài trợ bạc 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng) 

Đồng tài trợ 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) 

Các tài trợ khác 

Tham gia triển lãm gian hàng với chi phí 50.000.000 đ 

(Năm mươi triệu đồng). 

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 50.000.000 

(Năm mươi triệu đồng) 

Đăng ký phiên thực hành “Training Village” với chi 

phí 50.000.000 (Năm 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 15 tháng 6 năm 2019. 

 

              Mọi ý kiến đóng góp xin gửi tới: 

BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2019 

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

Người đại diện: PGS.TS Phạm Mạnh Hùng/ĐTDĐ: 0913 519 417 

Người liên hệ: Chị Lương Phương Thảo/ ĐTDĐ: 0904 976 694 

Email: congress@vnha.org.vn 

 

 Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM 

PGS.TS. PHẠM MẠNH HÙNG 
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