
Hội nghị Khoa học toàn quốc năm 2017
Triển lãm Y học dự phòng - Đồng hành vì sức khỏe cộng đồng

Chủ trì

Đơn vị tổ chức

Sự kiện Chào Mừng 55 năm 
Ngày Thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam

Thời gian: 19 - 20/10/2017

Bộ Y tế
Bộ Công Thương
UBND Thành phố Đà Nẵng
Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng
Cục Quản lý dược
Vụ Hợp tác Quốc tế
Cục Y tế dự phòng
Cục An toàn thực phẩm
Cục Quản lý môi trường y tế

Viện Vệ sinh dịch tễ TW
Viện dinh dưỡng Quốc gia
Viện chiến lược và chính sách y tế
Sở công thương Đà Nẵng
Sở y tế TP. Đà Nẵng 
Sở y tế các tỉnh
Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh
Khoa YTCC các Trường đại học Y
Hội / Chi Hội YHDP các tỉnh… 

Đơn vị ủng hộ và bảo trợ:

www.hoiyhocduphong.vn                                   www.vietfair.vn

Địa điểm: Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng
120 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng



HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM

Thư chào mừng
Kính gửi : Quý doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trong nước và Quốc tế

Dưới sự chủ trì của Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam và với sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị liên quan, Hội Y học dự 
phòng Việt Nam phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức Hội nghị Khoa học “Y học dự phòng - đồng hành 
vì sức khỏe cộng đồng” từ ngày 19 - 20 tháng 10 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. 

Đây cũng là dịp Hội tổ chức Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập Hội và Đại hội lần thứ IX vào ngày 19 - 20/10/2017 tại TP Đà Nẵng. 
Các sự kiện này sẽ có sự tham gia của hơn 400 đại biểu từ khắp các đơn vị triển khai hoạt động y tế dự phòng trong cả 
nước, từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh các sự kiện chính này, Hội còn tổ chức các hoạt động khác như thi đấu 
cầu lông, biên soạn cuốn tài liệu và video clip về “Lịch sử 55 năm của Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam”, xuất bản số đặc 
biệt của Tạp chí Y học dự phòng (YHDP) về “Y Học Dự Phòng đồng hành vì sức khỏe cộng đồng” đăng tải các bài báo 
khoa học có giá trị khoa học cao trình bày tại Hội nghị khoa học, và gặp mặt giao lưu. 

Hội Y học dự phòng Việt Nam phối hợp Công ty cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - Vietfair tổ chức 
Triển lãm Y học dự phòng – Đồng hành vì sức khỏe cộng đồng với quy mô 60 gian hàng của 50 tổ chức, doanh nghiệp 
tham dự, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về: Vắc xin; Thiết bị phân tích, thí nghiệm; Thuốc dự phòng; Sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe; Thiết bị làm đẹp; Thực phẩm chức năng;…

Để các sự kiện được tổ chức thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đơn vị tham dự Triển lãm Y học 
dự phòng diễn ra từ 19 - 20/10/2017 tại Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng, 120 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng. Thông tin chi tiết về triển lãm đề nghị xem tại
Website Hoiyhocduphong.vn / vapm2017.com.vn hoặc tài liệu chuyển tới Văn phòng công ty.

Để đảm bảo quyền lợi trong việc tham dự và bố trí gian hàng hợp lý, Ban Tổ chức rất mong Quý Đơn vị thông báo việc 
tham dự cùng với số lượng gian hàng trước ngày 15/09/2017.

Trân trọng cảm ơn!
HỘI Y HỌC DỰ PHÒNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

GS.TS. Nguyễn Trần Hiển
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HOẠT ĐÔNG CHÍNH 2017

HOẠT ĐÔNG CHÍNH 2017

TRUYEÀN THOÂNG 

t

Năm 2017, Hội Y học dự phòng Việt Nam phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ 
Trung ương tổ chức Hội nghị Khoa học “Y học dự phòng – đồng hành vì sức 
khỏe cộng đồng” với 5 chuyên đề: 
 1. Bệnh truyền nhiễm; 
 2. Bệnh không lây nhiễm; 
 3. Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường; 
 4. Vi sinh y học; 
 5. Bệnh lây truyền từ động vật sang người, chính sách y tế và các vấn đề
Y tế công cộng khác với sự tham gia của hơn 400 đại biểu là Đại diện Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ, Tổng Hội Y học Việt Nam; Lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế, các 
Viện, Trung tâm trong lĩnh vực Y học dự phòng, một số Bệnh viện và đơn vị có  
liên quan trong cả nước

Thời gian 19 - 20/10/2017
Địa điểm Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng
               120 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Thời gian chuyển hàng vào, trang trí, trưng bày:
 Ngày 17/10 08:00 - 18:00
 Ngày 18/10 08:00 - 22 :00

Giờ mở cửa:
Cho các đơn vị tham dự: Ngày 19 - 20/10 08:00 - 18:00
Cho khách tham quan: Ngày 19 - 20/10 08:30 - 17:30

Thời gian tháo dỡ từ 18h00 ngày 20/10 đến 12h00 ngày 21/10

Chủ trì: Hội Y học dự phòng Việt Nam - VAPM
 
Tổ chức: Hội Y học dự phòng Việt Nam - VAPM
 Công ty CP Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR

Quy mô: 50 Đơn vị | 60 gian hàng

Ủng hộ và Bảo trợ
Bộ Y tế; Bộ Công Thương; UBND Thành phố Đà Nẵng; Vụ Truyền 
thông và Thi đua, Khen thưởng; Cục Quản lý dược; Vụ Hợp tác 
Quốc tế; Cục Y tế dự phòng; Cục An toàn thực phẩm; Cục Quản 
lý môi trường y tế; Viện Vệ sinh dịch tễ TW
Viện dinh dưỡng; Viện chiến lược và chính sách y tế; Sở công 
thương Đà Nẵng; Sở y tế TP. Đà Nẵng; Sở y tế các tỉnh
Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh; Khoa YTCC các Trường đại 
học Y; Hội / Chi Hội YHDP các tỉnh…

Ủng hộ truyền thông: 
Đài Truyền hình Việt Nam; VTV8, Đài TH Đà Nẵng; Đài phát thanh truyền 
hình Hà Nội; Kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe JoyFM; Kênh truyền 
hình Info TV, Style TV; Báo Sức khỏe & Đời Sống; Báo Dantri, Báo 
Thanhnien; Báo Vietnamnet; Báo VnExpress; Tạp chí Y học dự phòng, Tạp 
chí Sức khỏe Gia đình và các cơ quan báo chí hữu quan khác. 

Nội dung trưng bày, giới thiệu tại triển lãm

Vắc Xin: Ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, Ngăn ngừa bệnh phế cầu 
khuẩn ở trẻ em, Vắc xin phòng bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại 
liệt, viêm gan B, Hib, Ngăn ngừa tiêu chảy do rotavirus,  bệnh tả, 
than, dại…
Thuốc dự phòng và thực phẩm chức năng: 
Phòng chống bệnh, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh
Sinh lý, Muối sinh lý, diệt côn trùng, cơ xương khớp
Thiết bị Xét nghiệm
Sinh hóa, huyết học, đông máu, miễn dịch, nước tiểu,
vi sinh, di truyền…

Thiết bị phân tích, thí nghiệm  
Thiết bị phân tích và xử lý hình ảnh, thiết bị nội soi…
Kiểm tra chức năng cơ thế
Các ứng dụng của công nghệ sinh học, Kỹ thuật & thiết bị y học
Sản phẩm chăm sóc sức khỏe:
Vật lý trị liệu/ sản phẩm chăm sóc và linh kiện sản phẩm
KKha điện tử liên quan…
Sữa, Yoga, Kem đánh rang, nước xúc miệng…
Thiết bị và sản phẩm làm đẹp
Thiết bị thẩm mỹ, nguyên liệu và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp
Sản phẩm và dụng cụ masage, spa...

THÔNG TIN CHUNG

Hoạt động chính



Đất trống: Tối thiểu 18m2

Dịch vụ tiểu chuẩn:

Gian hàng tiêu chuẩn 9m2:
Vách ngăn, Bảng tên đơn vị trưng bày, 0.1 bàn
thông tin, 02 ghế gập, 02 đèn neon 40W, 01 nguồn
điện 5A - 220V, 01 sọt rác, thảm trải sàn.

Yêu cầu đơn vị trưng bày gửi bản thiết kế & kế 
hoạch dàn dựng cho Ban tổ chức trước ngày 
07/10/2018

Tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm...
Thương hiệu, sản phẩm được quảng bá rộng rãi
Cung cấp thẻ đẻo, thư mời tham quan
Giới thiệu doanh nghiệp tại catalogue chính thức
Dàn dựng, thảo dỡ gian hàng tiêu chuẩn

 

Tài trợ triển lãm và các hoạt động:

Địa điểm: Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng - 120 Nguyễn Văn Thoại,
  Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Hội Y học dự phòng Việt Nam
Add: Số 1, Phố Yecxanh, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Tel: (024) 3 8212 563   Fax: (024) 3 8219 504
Email: hoiyhocduphong@gmail.com

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam 
Add: Tòa báo Biên Phòng, 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3936 5566        Fax: (024) 3936 5568
Email: xttm@vietfair.vn      Website: www.vietfair.vn

Chi phí gian hàng
Thuê gian hàng tiêu chuẩn 
Gian hàng 6m2:    9.800.000đ/gian
Gian hàng 4m2:              6.600.000đ/gian
    
Thuê đất trống
Đất trống trong nhà:  1.200.000đ/m2

Đất trống ngoài trời:     980.000đ/m2

 
Quảng cáo Cactalogue triển lãm
Trang bìa màu: 2,3,4:   14.800.000đ/trang
Trang ruột màu:             9.800.000đ/trang

Thủ tục thanh toán

Gửi bản đăng ký tham dự, ký hợp đồng, chậm nhất 7 ngày kể từ 
ngày ký hợp đồng chuyển 50% tiền thanh toán đợt 1 trên giá trị hợp 
đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới Ban tổ chức, việc thanh 
toán chính thức có hiệu lực. Số tiền còn lại được thanh toán trước 
triển lãm khai mạc 45 ngày. 

Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR
Tòa nhà Báo Biên phòng, 40A Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tài khoản VNĐ: 00211001057032
NH TMCP Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội, 11B Cát Linh, Hà Nội 

Hội Y học dự phòng Việt Nam 
Số 1 Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Số tài khoản: 115000001167 
Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

Thủ tục đăng ký

18m2

BTC cung cấp nhiều gói tài trợ dành cho các Đơn vị
nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm, 
dịch vụ quảng bá và nổi bật hơn tại Triển lãm!


