
 

 

THƯ MỜI TÀI TRỢ 

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HUNA LẦN THỨ XX 

Ngày 13, 14 và 15 tháng 7 năm 2023, 

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 



THƯ NGỎ 

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty Dược phẩm, Công ty Trang thiết bị Y tế 

 

Hội Tiết niệu - Thận học Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi tới Quý Công ty, Tổ chức 

lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công. Thay mặt cho Hội Tiết niệu - 

Thận học Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành 

đến toàn thể Quý Công ty, Tổ chức đã sát cánh và ủng hộ nhiệt tình cho sự phát triển 

của Hội trong suốt chặng đường qua. 

Theo thông lệ hàng năm đã được Ban Chấp hành thông qua, Hội Tiết niệu - Thận học 

thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên HUNA lần thứ XX 

tại thành phố Tuy Hòa, thông tin cụ thể như sau: 

- Thời gian: Ngày 13, 14 và 15 tháng 7 năm 2023 

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Các chủ đề chính: 

TIẾT NIỆU THẬN HỌC 

- Phẫu thuật robot, Phẫu thuật nội 

soi, Ung bướu tiết niệu 

- Nam học  

 

- Nội thận  

 

- Sỏi tiết niệu, PCNL, Nội soi ống 

mềm, Niệu nội soi, LUTS/BPH 

- Niệu nữ - Niệu chức năng- Phẫu 

thuật tạo hình 

- Thận nhân tạo 

 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu - Niệu nhi 

- Can thiệp mạch trong tiết niệu 

- Ghép thận 

 

Hội nghị khoa học thường niên năm 2023 sẽ tổng kết các thành tựu hoạt động chuyên 

ngành Tiết niệu - Thận học trong thời gian qua tại Việt Nam cũng như Quốc tế. Hội 

nghị cũng là dịp quý giá để các Quý đồng nghiệp cùng cập nhật, trao đổi kiến thức 

chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là kênh truyền thông hiệu quả giúp các Doanh 

nghiệp và các hãng dược phẩm, trang thiết bị y tế có thể quảng bá hình ảnh và các sản 

phẩm thuốc, vật tư y tế,... của mình đến các đối tác. 



Thay mặt Hội Tiết niệu - Thận học thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng sẽ vẫn luôn nhận 

được sự đồng hành tích cực từ Quý Công ty đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng 

trong lĩnh vực Tiết niệu - Thận học của nước nhà, góp phần nâng cao chất lượng chăm 

sóc sức khỏe y tế cộng đồng. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

HỘI TIẾT NIỆU - THẬN HỌC TP. HCM 

 

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 

QUYỀN LỢI 

KIM 

CƯƠNG 
VÀNG BẠC ĐỒNG 

ĐỒNG 

TÀI TRỢ 

500 triệu 

(VND) 

350 triệu 

(VND) 

250 triệu 

(VND) 

150 triệu 

(VND) 

100 triệu 

(VND) 

Diện tích trưng bày 15-20m2 10-18m2 10-12m2 8-10m2 6-8m2 

Được miễn phí thẻ nhân viên 

tham dự triển lãm và phục vụ 

(bao gồm ăn trưa) 

10 8 6 4 2 

Được miễn phí mời Đại biểu 

tham dự Hội nghị (bao gồm các 

quyền lợi) 

30 25 20 15 10 

Được vinh danh trong lễ Khai 

mạc & Bế mạc 
X X X X X 

Logo công ty được xuất hiện 

trên các trang website, ấn phẩm 

Hội nghị 

X X X X X 

Được kẹp tờ rơi của Công ty với 

tài liệu Hội nghị 
X X X X X 

Phát video quảng cáo trong giờ 

giải lao 
60 giây 40 giây 30 giây 20 giây  

Được đặt trang quảng cáo trong 

cuốn kỷ yếu Hội nghị (Mua 

thêm phải thanh toán 

5.000.000VND/trang) 

1 trang 

bìa khổ 

A4 

2 trang 

trong 

1 

trang 

trong 

1 

trang 

trong 

 



QUYỀN LỢI 

KIM 

CƯƠNG 
VÀNG BẠC ĐỒNG 

ĐỒNG 

TÀI TRỢ 

500 triệu 

(VND) 

350 triệu 

(VND) 

250 triệu 

(VND) 

150 triệu 

(VND) 

100 triệu 

(VND) 

Được đăng ký và mời Báo cáo 

viên tham gia báo cáo tại Hội 

nghị (miễn phí và được duyệt 

bài bới Ban Tổ chức). Đăng kí 

thêm thanh toán 

20.000.000VND/bài. 

2 1 1   

Được đặt standee tại khu vực 

đăng ký đại biểu 
3 2 1   

Miễn phí tổ chức Hội thảo vệ 

tinh trong khuôn khổ giờ ăn trưa 
1 1    

Được miễn phí đăng kí bài tổng 

quan (tối đa 20 phút mỗi bài) 

trong phiên toàn thể Hội nghị 

(nếu chương trình còn đủ thời 

lượng). Đăng ký thêm thanh 

toán 50.000.000VND/bài 

1     

Được nhận danh sách Đại biểu 

tham dự sau khi kết thúc Hội 

nghị 

X X    

 

TỔ CHỨC HỘI THẢO VỆ TINH (SATELLITE SYMPOSIUM): 200.000.000VND  

- Được tổ chức 01 Hội thảo vệ tinh tại một phòng họp của Hội nghị (đã bao gồm chi 

phí thuê hội trường và hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Hội thảo). 

- Được đặt 01 trang quảng cáo trên cuốn Kỷ yếu Hội nghị (trang trong). 

- Được miễn phí mời 05 đại biểu tham dự Hội nghị. 



 

 

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN XÁC NHẬN VÀ THANH TOÁN 

Tất cả mức giá được tính theo VND 

Khi Ban tổ chức xác nhận được Biên bản xác nhận  đăng ký tài trợ hội nghị từ Công 

ty, Ban tổ chức sẽ gửi yêu cầu thanh toán 100% giá trị tài trợ: 

- Thời hạn xác nhận tài trợ: trước ngày 08/05/2023 

- Thời hạn chuyển tiền tài trợ: trước ngày 15/06/2023 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN: 

Tên tài khoản: HỘI TIẾT NIỆU-THẬN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số tài khoản: 124000101822 

Tại ngân hàng: Vietinbank - Chi nhánh 3 TP. HCM – Hội Sở 

Nội dung chuyển khoản: [tên công ty] - [Tài trợ HUNA2023] 

 



THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

1. Trưởng Ban tổ chức, Phó CT Hội: PGS.TS.BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng 

Email: Npchoang@gmail.com 

 Zalo số: 0913719346 

2. Tổng thư ký: TS.BS. Đỗ Anh Toàn 

Email: doanhtoan09@gmail.com 

 ĐT: 0983 707 036 

3. Thủ quỹ: Phan Kim Trân 

Email: phankimtran81@gmail.com 

ĐT: 0908751745 

 

 

  
                       HỘI TIẾT NIỆU - THẬN HỌC TP.HCM 

                          CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

                                                              PGS TS Nguyễn Tuấn Vinh  
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