THE 12th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ASIAN REPRODUCTIVE
BIOTECHNOLOGY SOCIETY
Hanoi, Vietnam on 26-29 November 2015
“The Future of Reproductive Biotechnology and Stem Cell Medicine for Sustainable
Development and Human Health”

THƯ MỜI TÀI TRỢ VÀ THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ
SINH SẢN VÀ TẾ BÀO GỐC-HÀ NỘI 2015
Kính gửi: Các Quý Công ty và các Tổ chức/Doanh nghiệp
Hội nghị thường niên lần thứ 12 của Hội Công nghệ sinh sản châu Á (Asian Reproductive
Biotechnology Society-ARB) sẽ được Viện Công nghệ Sinh học-Viện Hàn Lâm khoa học và Công
nghệ Việt Nam, phối hợp cùng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Bệnh viện phụ sản
Trung ương-Bộ Y tế, Hội Nội tiết sinh sản Tp HCM, Đại học Khoa học Công nghệ Việt-Pháp (USTH)
và Trung tâm Công nghệ sinh học Đông Nam Á, tổ chức tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26 tới ngày 29
tháng 11 năm 2015.
Được tổ chức với chủ đề “ Công nghệ sinh học Sinh sản (CNSS) và Tế bào Gốc (TBG) vì sự
phát triển bền vững và sức khỏe con người” Hội nghị ARB Hanoi-2015 sẽ là diễn đàn thúc đẩy nối
kết giữa nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ, giữa các nhà khoa học công nghệ và doanh
nghiệp Việt Nam, châu Á và thế giới. Hội nghị sẽ nghe các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công
nghệ sinh sản và tế bào gốc trình bày các báo cáo cập nhật thành tựu nghiên cứu và tiến bộ kỹ
thuật mới nhất về thụ tinh ống nghiệm, cấy phôi, phân biệt giới tính, nhân bản vô tính, kỹ thuật phân
tử genomic và tin sinh học để cải tiến di truyền và nhân nhanh giống động vật cao sản, điều trị vô
sinh và nâng cao sức khỏe sinh sản, phát triển ứng dụng y học tái tạo nhằm điều trị các bệnh hiểm
nghèo, ung thư, suy giảm miễn dịch.Hội nghị cũng sẽ tổ chức phiên họp Mở giành cho giao lưu, thảo
luận về hợp tác chuyển giao, ký kết hợp đồng đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ với sự tham gia
của Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi-Giải Nobel Y học 2008, cùng các chuyên gia phát triển công
nghệ và đại diện các công ty công nghệ sinh học đến từ Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.
Thay mặt Hội ARB và Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời Quý cơ quan tham gia Hội
nghị với tư cách Nhà đầu tư tài trợ, đơn vị tham gia diễn đàn nối kết khoa học và phát triển ứng dụng
công nghệ hoặc đơn vị tham gia triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Sự giúp đỡ về tài chính và các nguồn
nhân– vật lực khác của các quý Cơ quan/Công ty là nguồn động viên quan trọng về tinh thần và vật
chất để Hội nghi có thể đạt được kết quả mong muốn.
Chúng tôi xin gửi kèm theo các thông tin về chương trình Hội nghị, thông báo về mức tài trợ,
quyền lợi và hình thức tiến hành đăng ký.
Xin trân trọng cảm ơn.

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến
Thứ trưởng Bộ Y tế
Chủ tịch danh dự Hội nghị ARB 2015

TS. Bùi Xuân Nguyên
Chủ tịch Hội Công nghệ Sinh sản Châu Á
Trưởng Ban tổ chức Hội nghi
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THÔNG TIN VÊ HỘI NGHỊ
1-ARB Hanoi2015conference-brief information110915.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3aa6jG7vNXxOGVxUnhzNUs5akk/view?usp=sharing
2- Cryotech training workshop annoucement-newpic.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3aa6jG7vNXxUllsdjNoa1hXdTg/view?usp=sharing

NỘI DUNG TÀI TRỢ
CÁC PHIÊN HỌP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Sức khỏe sinh sản, vô sinh, hiếm muộn: 100 tr ĐVN (5.000 US$)
Tế bào gốc và y học tái tạo: 100 tr ĐVN (5.000 US$)
Công nghệ sinh sản-chăn nuôi – Phát triển bền vững: 100 tr ĐVN (5.000 US$)
Chuyển giao công nghệ-công nghiệp CNSH: 50 tr ĐVN (2500 US$)
Hỗ trợ kinh phí đi lại, chỗ ở và đăng ký cho chủ tọa và chuyên gia quốc tế có báo cáo mời.
HỘI THẢO-ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ ( tất cả các nhóm hoặc lựa chọnmột nhóm)
Nhóm 1: Lý thuyết và thực hành Công nghệ Cryotech-Japan để bảo quản lạnh trứng và phôi
người với tỷ lệ sống tuyệt đối: 30 tr ĐVN (2000 US$ )
Nhóm 2: Lý thuyết và thực hành công nghệ phân lập, bảo quản bằng vitrification và cấy
chuyển tế bào mầm ở gia cầm: 20 tr ĐVN (1000 US$ )
Nhóm 3: Trình diễn Vi thao tác phôi, sinh thiết và nhân bản. Trình điễn phương pháp tạo tế
bào gốc cảm ứng: 10 tr ĐVN (500 US$ )
CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ: 100 tr. ĐVN (5.000 US$)
Hỗ trợ đăng ký cho 5 nhà khoa học trẻ dưới 36 tuổi có báo cáo miệng hoặc bảng treo đến từ
các nước đang phát triển ( Lào, Campuchia, Miến Điện...). Tài trợ toàn bộ 5 xuất hoặc từng
xuất riêng lẻ 1000 $/ Người
GIẢI THƯỞNG CHO CÁC BÁO CÁO MIỆNG VÀ POSTER XUẤT SẮC: 65 tr. ĐVN (3200
US$)
25 tr ĐVN (1200 $) cho sáu giải thưởng loại 300 $, 200$ và 100 $ sẽ được trao cho các tác
giả có bản trình bày miệng, bản tóm tắt và poster xuất sắc nhất và 40 tr ĐVN (2000 $) cho
20 giải thưởng 2 tr ĐVN (100$) cho các báo cáo trẻ đại diện cho 20 nước tham gia. Tài trợ
toàn bộ hoặc theo gói 25 tr ĐVN và 20 tr ĐVN.
LIÊN HOAN KHAI MẠC : 40 tr. ĐVN (2000 US$)
Hỗ trợ kinh phí để đón tiếp, chương trình ca nhạc cho tất cả các thành viên của Hội nghị.
2

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ARB : 30 tr. ĐVN (1500 US$)
Các buổi họp, thảo luận của Hội đồng ARB trong thời gian hội nghị.
KHUNG TREO BÁO CÁO POSTER: 20 tr. ĐVN (1000 US$)
Trang thiết bị, phòng, khung treo poster tại Hội nghị
COFEE GIỜ NGHỈ GIẢI LAO: 120 tr. ĐVN ; 20 tr ĐVN (1.000 US$) / lần giải lao x 6 lần.
Tài trợ toàn bộ hoặc một số phiên.
TÚI HỘI NGHỊ: 30 tr. ĐVN (1500 US$)
Cặp hoặc túi Hội nghị với logo, bút, giấy ...cho 300 đại biểu.
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU VIỆT NAM CHO ĐẠI BIỂU NƯỚC NGOÀI: 30 tr. ĐVN (1500 US$)
Sách , chuyên đề Việt Nam bằng tiếng Anh, Pháp ...cho 150 đại biểu.
XE ĐÓN ĐẠI BIỂU: 60 tr. ĐVN (3.000 US$)
Đón khách tại sân bay, đưa đón khách trong thời gian Hội nghị. Tài trợ toàn bộ hoặc một
phần ( 20-30 tr ĐVN)
THUÊ THIẾT BỊ MÁY CHIẾU, LOA: 20 tr ĐVN (1.000 US$).
VẬT TƯ PHỤC VỤ HỘI NGHỊ: 500 -1000 USD.
Biểu ngữ hội nghị, bảng tên thành viên hội nghị, các bảng hướng dẫn.

HÌNH THỨC TÀI TRỢ
Quý công ty và doanh nghiệp có thể tài trợ các nội dung trên với các hình thức khác nhau:
1-Chuyển khoản vào phần dành riêng cho Hội nghị tại tài khoản của Viện Công nghệ sinh
học.
2- Tài trợ trực tiếp từ tài khoản của Công ty/ doanh nghiệp cho các hoạt động có thể (đặt vé
máy bay, hợp đồng xe, hợp đồng thuê thiết bị , trao gói giải thưởng...)

PHÂN MỨC TÀI TRỢ
Platinum Sponsors: 60 tr. ĐVN trở lên ($3000 trở lên)
Quyền lợi của nhà tài trợ Bạch kim gồm 2 xuất tham gia các phiên hội nghị,1 xuất training
workshop. Nêu danh và cảm ơn trên bang rôn , Trình bày logo trên túi hội nghị, website, 2
trang in màu tại tài liệu ký yếu hội nghị. Gian trưng bày miễn phí. Báo cáo tại phiên chuyển
giao khoa học công nghệ.
Gold Sponsors: 40-50 tr. ĐVN ($2000-$2500)
Quyền lợi của nhà tài trợ Vàng gồm 1 xuất tham gia các phiên hội nghị, 1 xuất training
workshop. Nêu danh và cảm ơn trên bang rôn, Trình bày logo trên túi hội nghị, website, 2
trang in màu tại tài liệu kỷ yếu hội nghị. Gian trưng bày miễn phí. Báo cáo tại phiên chuyển
giao khoa học công nghệ.
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Silver Sponsors: 30-40 tr. ĐVN ($1500-$2000)
Quyền lợi của nhà tài trợ Bạc gồm 1 xuất tham gia các phiên hội nghị, Nêu danh và cảm ơn
trên bang rôn, Trình bày logo trên túi hội nghị, website, 2 trang in màu tại tài liệu ký yếu hội
nghị. Gian trưng bày miễn phí.
Copper Level: 10 - 20 tr. ĐVN ($ 500- $ 1000)
Quyền lợi của nhà tài trợ Đồng gồm nêu danh và cảm ơn trên bang rôn, Trình bày logo
website, 1 trang in màu tại tài liệu ký yếu hội nghị.
THÔNG TIN VỀ TRIỂN LÃM
Triển lãm được trình bày kết hợp trong quá trình tổ chức hội nghị. Khu vực triển lãm được
bố trí nhằm tối đa hóa tiếp xúc với những người tham gia. Khu vực triển lãm được chuẩn bị
sẵn và sẽ phục vụ theo thứ tự, trong đó ưu tiên chủ tịch và các nhà tài trợ vàng và bạch kim
Khu vực triển lãm bao gồm:
Chi phí cho thuê sàn triển lãm là 50 US$/1 mét vuông
Các công ty tài trợ lớn hơn 1500 US$ sẽ được miễn phí khu vực triển lãm
Kích thước 1 khu vực triển lãm tối thiểu là 6-10 mét vuông
Không gian triển lãm được cho thuê theo kích thước (mét vuông) bao gồm:
- Khu vực đứng thực tế
- Thông tin của công ty trong Chương trình Hội nghị
- Nguồn điện và ánh sáng
- Tổng vệ sinh trong khu vực
- An ninh trong khu vực
ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ VÀ TRIỂN LÃM
Xin vui long điền các thông tin về các hạng mục và kinh phí sẽ tài trợ, mức độ tài trợ vào
bẳng đăng ký ở link
ARB-2015-Phieu dang ky tai tro va thamgia ARB.doc https://drive.google.com/file/d/0B8vnmiyQm4SRbXc4THU4SXI3aG8/view?usp=sharing

hoặc ở file gửi kèm theo, và gửi qua e-mail trong thời gian từ nay đến 30 tháng 10 năm
2015, về địa chỉ sau:
ARB 2015 Conference Organizers
E-mail : sabcvn@gmail.com Fax: 844 73912633
ĐT liên lạc : 0912069207; 0984912486
Ban tổ chức sẽ gửi lại văn bản ký nhận kèm theo chi tiết tài khoản giao dịch sau khi nhận
được thông báo đăng ký tham gia và tài trợ của quý công ty.
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