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Thư xác định tham gia sẽ được gửi qua email hội nghị: VSH.cantho@gmail.com  

Mọi thông tin cần hổ trợ xin liên hệ: T     Trần  i    n, 0983344407, tkson@ctump.edu.vn 

Ho c          ê T n T   nh, 0918485989, drtoanh1981@gmail.com. 

 

 

THƯ MỜ  TÀ  TRỢ 
                                              

          Ngày  1  tháng  10   năm 2019 
 

 ính gửi:  ác Quý  ông ty/Tổ chức và Quý Đồng nghiệp 

 

Được sự nhất trí và chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Tim mạch Việt na , Ph n 

hội THA Việt nam (VSH) ph i hợp với Hội THA Thế giới (ISH), Bệnh Viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Th  và  ệnh viện Tim Mạch Cần Th   ẽ tổ chức Hội nghị Tăng huyết áp Việt 

Nam lần thứ IV tại Thành ph  Cần Th  vào ngày 8 & 9 tháng 5 nă  2018  Ngoài các G , 

PGS, TS trong Ban chấp hành của Hội Tim mạch Việt na  và V H, hội nghị còn có  ự 

tham gia của các chuyên gia của   H và của khu vực Đông Na  Á,  hấu Á T D  

 húng tôi đánh giá cao và xin bày tỏ lời cả   n ch n thành tới toàn thể quý 

 ông ty/ Tổ chức và các đồng nghiệp đã đồng hành ủng hộ nhiệt tình cho  ự phát 

triển của Ph n Hội THA Việt Nam trong việc tổ chức các Hội nghị lần I tại Huế và lần 

II tại Hà Nội, lần thứ III tại Nha Trang  Để Hội nghị THA lần này được tổ chức thành 

công t t đẹp, sự giúp đỡ về tài chính và các nguồn nh n – vật lực khác của quý 

 ông ty/Tổ chức và các bạn là  ột trong những đóng góp rất quan trọng  Đ y cũng 

là c  hội để quý  ông ty/Tổ chức có thể góp công  ức của  ình trong việc phát 

triền giáo dục đào tạo chuyênn ngành ti   ạch nói chung và TH  nói riêng cũng 

như là c  hội t t để quý  ông ty/Tổ chức có thể quảng bá  ản phẩm của  ình về 

chẩn đoán và điều trị bệnh lý TH   

 húng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của các quý  ông ty/Tổ 

chức để Hội nghị được thành công t t đẹp. Về phía  ình, chắc chắn quý  ông ty/Tổ 

chức sẽ nhận được những quyền lợi tư ng ứng trong việc quảng bá tại Hội nghị (xin 
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xem quyền lợi và các  ức tài trợ phần sau). 

Hồi    và trao đổi thê  xin liên hệ: 

GS.TS. Huỳnh văn Minh,  hủ tịch Ph n Hội THA Việt Nam. 

 Tel: 0914062226, E- mail: hvminh@huemed-univ.edu.vn 

PGS.TS. Trần Văn Huy, Phó  hủ tịch thường trực Ph n Hội THA Việt Nam. 

 Tel: 0913490290 E-mail: tshuynt@gmail.com 

Bs.CKII. Trần Qu c Luận, Giá  đ c bệnh viện Tim mạch Cần Th  

 Tel: 0989019515, E-mail: drtranluan@gmail.com 

TS.BS. Trần  i    n, Trưởng ban thư ký hội nghị 

 Tel: 0983344407, E-mail: tkson@ctump.edu.vn 

Website Hội nghị: tanghuyetap.vn 

Email Hội nghị: VSH.cantho@gmail.com  

Mức tài trợ cho Hội nghị Toàn qu c 

Danh hiệu Mức tài trợ 

Tài trợ BẠCH KIM 300 000 000 đ  

Tài trợ VÀNG 200 000 000 đ  

Tài trợ BẠC 150 000 000 đ  

Đồng tài trợ 80 000 000 đ  

 ác tài trợ khác 

-  ác công ty có thể tham gia triển lã  gian hàng ho c mua 

quyền quảng cáo tại Hội nghị với chi phí 30 000 000 đ một 

gian hàng   húng tôi ca  kết quý công ty  ẽ nhận được 

những quyền lợi tư ng xứng với mức đóng góp của  ình  

- Tài trợ BS tham dự; 500 000đ/người (trước 11/4/2020), 

600 000 đ/người (sau 11/4/2020) 
 

Xin tr n trọng cả   n /  
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QUYỀN LỢI CỦ  NHÀ TÀ  TRỢ 

 

   Q YỀN  Ợ   Ủ  NHÀ TÀ  TRỢ  Ạ H   M  

Với tư cách là Nhà tài trợ Bạch kim tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ 

 V, Nhà tài trợ  ẽ được hưởng những quyền lợi  au: 

1  Gian hàng triển lã : 

Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện  ch triển lã  với kích thước 27m2 (tư ng ứng 

với 3 gian hàng  êu chuẩn  để giới thiệu, trưng bày, cung cấp  ản phẩ  và triển khai 

các hoạt động khuyến  ại tại khu vực triển lã  trong phạ  vi tổ chức Hội nghị của 

 an tổ chức  Gian hàng  ẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được  T  thông qua, chi 

phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.  

2   iển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí  i n phí cho 

 01  ogo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ  ạch 

 i  (trong các vị trí đ t logo của các Nhà tài trợ  trên 02  ann r chính thức của Hội nghị 

Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV tại địa điể  tổ chức Hội nghị. 

 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các bann r quảng cáo của  an tổ chức: 

Backdrop trong hội trường chính,  androll ngang tr o trước   n Hội trường chính của 

Hội Nghị (   lượng và kích thước thông báo  au).  iên quan tới quyền này:  

o Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển 

 êu chuẩn th o quy định của  an Tổ chức.  

o  ogo của Nhà Tài trợ phải là logo đă đăng ký với  an tổ chức trong văn bản 

thoả thuận tài trợ.  

3  Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩ  chính 

thức của Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV thuộc  ở hữu của  an Tổ chức  

  n phẩ  chính thức của  an Tổ chức gồ  k  yếu và chư ng trình chi  ết của 

Hội nghị Trên các tài liệu này: Nhà tài trợ  ạch kim được  i n phí quảng cáo trên bìa 4 

của cu n k  yếu của Hội nghị, nội dung trình bày của trang  ẽ do Nhà tài trợ thực hiện 

với  ự đồng ý của  an tổ chức.  

 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang   b chính thức với đường link về 

trang   b của Nhà Tài trợ. Th o điều kiện này, nhãn hiệu Tài trợ  ẽ được xuất hiện ở 

trên trang chủ (ho   pag   của   b-site.  
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4.  ác quyền lợi khác: Ưu  ên vị trí và thời gian tha  gia 1 hội thảo vệ  nh  i n phí, được 

 ời chuyên gia thuyết trình 1 bài  i n phí trong phiên chính hội nghị. Nhận quà, văn b ng 

ghi nhận việc tài trợ của  an Tổ chức  Ưu  ên vị trí trang quảng cáo ngoài trang  i n phí.  

    Q YỀN  Ợ   Ủ  NHÀ TÀ  TRỢ VÀNG  

Với tư cách là Nhà tài trợ Vàng tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV, 

Nhà tài trợ  ẽ được hưởng những quyền lợi  au: 

1 Gian hàng triểnlã  

Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lã  với kích thước 18m2 (tư ng ứng 

với 2 gian hàng  êu chuẩn  để giới thiệu, trưng bày, cung cấp  ản phẩ  và triển khai 

các hoạt động khuyến  ại tại khu vực triển lã  trong phạ  vi tổ chức Hội nghị của 

 an tổ chức  Gian hàng  ẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được  T  thông qua, chi 

phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.  

2.  iển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí  i n phí cho:  

 01  ogo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ 

vàng (trong các vị trí đ t logo của các Nhà tài trợ  trên 02  ann r chính thức của Hội 

nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV đ t tại địa điể  tổ chức.  

 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các bann r quảng cáo của  an tổ chức: 

Backdrop trong hội trường chính,  androll ngang tr o trước   n Hội trường chính của 

Hội Nghị (   lượng và kích thước thông báo  au    iên quan tới quyền này:  

o Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển 

 êu chuẩn th o quy định của  an Tổ chức.  

o  ogo của Nhà Tài trợ phải là logo đă đăng ký với  an tổ chức trong văn bản 

thoả thuận tài trợ.  

3  Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩ  chính 

thức của Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV thuộc  ở hữu của  an Tổ chức.  

  n phẩ  chính thức của  an Tổ chức gồ  k  yếu và chư ng trình chi  ết của 

Hội nghị. Trên các tài liệu này, Nhà tài trợ vàng được  i n phí quảng cáo trên bìa 2 của 

cu n k  yếu của Hội nghị, nội dung trình bày của trang  ẽ do Nhà tài trợ thực hiện với 

 ự đồng ý của  an tổ chức Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ vàng, quyền lợi nầy 

chuyển vào trang bìa 3 th o thứ tự đăng ký (first come, first serve).  
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 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang   b chính thức với đường link về 

trang   b của Nhà Tài trợ  Th o điều kiện này, nhãn hiệu tài trợ  ẽ được xuất hiện ở 

trên trang chủ (ho   pag   của   b-site.  

    ác quyền lợi khác: Ưu  ên vị trí và thời gian tham gia hội thảo vệ  nh, được  ời 

chuyên gia thuyết t nh 1 bài  i n phí trong phiên chính hội nghị. Nhận quà, văn b ng ghi 

nhận việc tài trợ của  an Tổ chức  Ưu  ên vị trí trang quảng cáo ngoài trang  i n phí.  

     Q YỀN  Ợ   Ủ  NHÀ TÀ  TRỢ  Ạ   

Với tư cách là Nhà tài trợ Bạc tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV, 

Nhà tài trợ  ẽ được hưởng những quyền lợi  au: 

1  Gian hàng triển lã : 

Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lã  với kích thước 9m2 (tư ng ứng với 

1 gian hàng  êu chuẩn  để giới thiệu, trưng bày, cung cấp  ản phẩ  và triển khai các 

hoạt động khuyến  ại tại khu vực triển lã  trong phạ  vi tổ chức Hội thảo của  an tổ 

chức  Gian hàng  ẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được  T  thông qua, chi phí dàn 

dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.  

2   iển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí  i n phí cho:  

 01  ogo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ  ạc 

(trong các Vị trí đ t logo của các Nhà tài trợ  trên 02  ann r chính thức của Hội nghị 

Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV đ t tại địa điể  tổ chức.  

 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các bann r quảng cáo của  an tổ chức: 

Backdrop trong hội trường chính;  androll ngang tr o trước   n Hội trường chính của 

Hội nghị (   lượng và kích thước thông báo  au    iên quan tới quyền này:  

o Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển 

 êu chuẩn th o quy định của  an Tổ chức.  

o  ogo của Nhà Tài trợ phải là logo đă đăng ký với  an tổ chức trong văn bản 

thoả thuận tài trợ.  

3. Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩ  chính 

thức của Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV thuộc  ở hữu của  an Tổ chức  

  n phẩ  chính thức của  an Tổ chức bao gồ : k  yếu, chư ng trrình chi  ết 

của Hội nghị  Trên các tài liệu này: Nhà tài trợ  ạc được  i n phí quảng cáo trên bìa 3 
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của cu n k  yếu của Hội nghị. Nội dung trình bày của trang  ẽ do Nhà tài trợ thực hiện 

với  ự đồng ý của  an tổ chức. Trong trường hợp có nhiều nhà tài trợ vàng, quyền lợi 

nầy chuyển vào các trang đầu của k  yếu.  

 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang   b chính thức với đường link về 

trang   b của Nhà Tài trợ  Th o điều kiện này, Nhãn hiệu Tài trợ  ẽ được xuất hiện ở 

trên trang chủ (ho   pag   của   b-site.  

    ác quyền khác:  

Nhận quà, Văn b ng ghi nhận việc tài trợ của  an Tổ chức  Ưu  ên vị trí trang 

quảng cáo ngoài trang  i n phí  

 V  Q YỀN  Ợ   Ủ  NHÀ Đ NG TÀ  TRỢ  

Với tư cách là Nhà tài trợ Đồng tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV, 

Nhà tài trợ  ẽ được hưởng những quyền lợi  au: 

1  Gian hàng triển lã : 

Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lã  với kích thước 9m2 (tư ng ứng với 

1 gian hàng  êu chuẩn  để giới thiệu, trưng bày, cung cấp  ản phẩ  và triển khai các 

hoạt động khuyến  ại tại khu vực triển lã  trong phạ  vi tổ chức Hội thảo của  an tổ 

chức  Gian hàng  ẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được  T  thông qua, chi phí dàn 

dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự trả.  

2   iển quảng cáo: Nhà Tài trợ có các vị trí  i n phí cho: 

 01  ogo chính thức của Nhà tài trợ xuất hiện tại vị trí dành cho Nhà tài trợ 

đồng (trong các vị trí đ t logo của các Nhà tài trợ  trên 02  ann r chính thức của Hội 

nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IV đ t tại địa điể  tổ chức.  

 Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các bann r quảng cáo của  an tổ chức: 

Backdrop trong hội trường chính:  

o Kích thước và quy cách của biển quảng cáo là kích thước và quy cách biển 

 êu chuẩn th o quy định của  an Tổ chức.  

o  ogo của Nhà Tài trợ phải là logo đă đăng ký với  an tổ chức trong văn bản 

thoả thuận tài trợ.  

3  Nhãn hiệu tài trợ và danh xưng của Nhà tài trợ được xuất hiện trên các ấn phẩ  chính 

thức của Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ IVI thuộc  ở hữu của  an Tổ chức  
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  n phẩ  chính thức của  an Tổ chức bao gồ : k  yếu, chư ng t nh chi  ết 

của Hội nghị  Trên các tài liệu này, Nhà tài trợ đồng được  i n phí quảng cáo trên 1 

trang ruột của cu n k  yếu của Hội nghị. Nội dung trình bày của trang  ẽ do Nhà tài trợ 

thực hiện với  ự đồng ý của  an tổ chức.  

 Nhãn hiệu Tài trợ được xuất hiện trên trang   b chính thức với đường link về 

trang   b của Nhà Tài trợ  Th o điều kiện này, Nhãn hiệu Tài trợ  ẽ được xuất hiện ở 

trên trang chủ (ho   pag   của   b-site.  

    ác quyền lợi khác: Nhận văn b ng ghi nhận việc tài trợ của  an Tổ chức  Ưu  ên vị 

trí trang quảng cáo t y th o  ức tài trợ. 

V  Q YỀN  Ợ  TH M G   TÀ  TRỢ TR  N   M 

 ác Tổ chức,  ông ty có thể tha  gia tài trợ  ua gian hàng  êu chuẩn và 

quảng cáo giới thiệu  ản phẩ  của công ty  ình tại Hội nghị  Quyền lợi của nhà 

triển lã  như  au:  

 Được triển lã , trưng bày và giới thiệu  ản phẩ , dịch vụ của  ình trong 

phạ  vi gian hàng;  

 Được phát   th  ra vào khu vực Đại hội trong quá trình lắp đ t gian hàng và 

thời gian di n ra Hội nghị;  

 Tên và biểu tượng của công ty được in trong cu n k  yếu của Hội nghị;  

V    Á  Đ NG    HÁ   

1  Đăng ký tổ chức hội thảo vệ tinh: Hội nghị có 6 phiên hội thảo vệ  nh   i 

phiên 90 phút,  ức phí đăng ký hội thảo vệ  nh là 30 000 000đ, ưu  ên cho c c nhà tài 

trợ  ạch  i , Vàng,  ạc và đăng ký trước về thời gian và hội trường. 

2  Mời chuyên gia thuyết trình: Quý công ty có thể  ời chuyên gia báo cáo trong 

phiên chính hội nghị nhưng phải đóng phí hổ trợ cho  an Tổ chức 20.000.000VND /bài   

3  Nếu có nhu cầu quảng cáo, các công ty có thể tha  gia quảng cáo trong cu n 

k  yếu của Hội nghị với  ức phí là 10 000 000 đồng cho  ột trang, ưu  ên vị trí trang 

t y th o  ức tài trợ.  

V    THỜ  HẠN XÁ  NH N TÀ  TRỢ  

1. Ngày bắt đầu nhận đăng ký tài trợ: 01/10/2019 

2. Chậ  nhất là ngày 01 tháng 03 nă  2020,  an Tổ chức phải nhận được văn 
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bản ca  kết việc tài trợ t  phía các Nhà tài trợ   au thời hạn trên,  an Tổ chức không 

đả  bảo việc  ếp nhận tài trợ. 

3  Trước ngày 01 tháng 0  nă  2020, Nhà tài trợ phải chuyển  0  giá trị hợp 

đồng tài trợ vào tài khoản của  an Tổ chức  30  giá trị còn lại được chuyển cho  an Tổ 

chức chậ  nhất trước ngày hội nghị hai tuần   au thời hạn trên,  an tổ chức không 

đả  bảo thực hiện quyền lợi tài trợ.  

4. Hạn cu i đăng ký tài trợ: ngày 15 thang 03 nă  2020. 

 

 

 Phần thuộc  T  
 

S  đăng ký: 

 

Ngày: 

 


