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THƯ NGỎ 
Đà Lạt, ngày 15 tháng 10 năm 2020 

Năm nay, Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam sẽ tổ chức chương trình CME 2020 (thay 

thế cho VNC 21) vào ngày 4-5/12/2020 tại Thành phố Đà Lạt với sự tham dự của các đồng nghiệp 

trên cả nước nhằm đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Những 

đóng góp không nhỏ của các Công ty dược phẩm và Thiết bị y tế nhiều năm qua là một trong 

những yếu tố quý báu tạo nên thành công cho các hội nghị trước đây (VNC) của Hội Phẫu thuật 

thần kinh Việt Nam. Với tinh thần này, khu triển lãm dược phẩm và thiết bị y tế sẽ được tổ chức 

trong ngày 05/12/2020 tại Thành phố Đà Lạt. Ban tổ chức CME 2020 rất mong nhận được sự quan 

tâm, hưởng ứng và tham gia đóng góp tài trợ của quý Công ty để công tác tổ chức chương trình 

CME được đầy đủ và thuận lợi. 

Chúng tôi đề xuất các mức tài trợ đi kèm với quyền lợi như sau: 

1 Tài trợ Bạch kim (Platinum Sponsor): 25.000 USD 

 Được ưu tiên phối hợp với Hội PTTKVN tổ chức chương trình CME 2020 

 Logo in trên giấy mời, băng rôn chính của CME, băng rôn công chào 

 04 quầy quảng cáo tiêu chuẩn, giới thiệu sản phẩm ở vị trí thuận lợi nhất 

 Được miễn phí 15 đại biểu tham dự CME với tư cách tương đương đại biểu 

2 Tài trợ vàng (Gold Sponsor): 10.000 USD 

 Logo in trên giấy mời, băng rôn chính CME, băng rôn công chào 

 03 quầy quảng cáo tiêu chuẩn để giới thiệu sản phẩm 

 Mời 10 đại biểu tham dự Gala dinner 

3 Tài trợ Bạc (Silver Sponsor): 7.000 USD 

 Logo in trên giấy mời, băng rôn chính CME, băng rôn cổng chào 

 02 quầy quảng cáo tiêu chuẩn để giới thiệu sản phẩm 

 Mời 05 đại biểu tham dự Gala dinner 
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4 Tài trợ Đồng (Bronze Sponsor): 4.000 USD 

 Logo in băng rôn chính của CME, băng rôn công chào 

 01 quầy quảng cáo tiêu chuẩn để giới thiệu sản phẩm 

 Mời 03 đại biểu tham dự Gala dinner 

5 Đồng tài trợ (Co-Sponsor): 2.000 USD 

 Logo băng rôn chính CME, băng rôn công chào 

 01 quầy quảng cáo tiêu chuẩn để giới thiệu sản phẩm 

 Mời 02 đại biểu tham dự Gala dinner 

6 Các hình thức tài trợ khác: 

 Gửi tờ rơi trong túi tài liệu Đại biểu: 500 USD/tờ 

 Đặt poster ở CME: 500 USD/chiếc 

Tài trợ gửi về tài khoản: 

Tên tài khoản : HỘI PHẪU THUẬT THẦN KINH VIỆT NAM 

Số tài khoản : 051.100.0466 988, Ngân hàng Vietcombank - CN Sài Thành 

Thời hạn đăng ký tài trợ: ngày 10/11/2020 

Mọi liên lạc, trao đổi ý kiến và đăng ký tài trợ xin liên hệ với BTC CME: 

Ms. Đinh Thị Ngọc Hà, Mobile: 090 422 0709 

Email: pttkvn.cme2020@gmail.com  

Xin cảm ơn và kính chào trân trọng! 

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

CHỦ TỊCH HỘI PTTK VIỆT NAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

PGS.TS. Võ Tấn Sơn 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

LÂM ĐỒNG 
 
 
 
 
 
 
 

BS. CKII. Lê Văn Tiến 
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CHƯƠNG TRÌNH 

 

Thời gian: thứ Sáu, 04/12/2020 

Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

07:30 – 08:00 Đăng ký tham gia & đóng lệ phí (Hội trường Bệnh viện) 

08:00 – 12:00 Tập huấn Mổ thị phạm thực hành trên mô hình xương 

Chủ đề: Phẫu thuật cắt bỏ đĩa đệm và hàn xương cột sống cổ lối trước sử dụng 
miếng ghép độc lập (Hướng dẫn phần thực hành mô hình xương 02 station, 
mỗi station 05 học viên thực hành 45p x 02 lượt. Nhận đăng ký 20 học viên).  

13:00 – 16:30 Tập huấn Mổ thị phạm truyền trực tiếp từ Phòng mổ ra Hội trường Bệnh viện  

Chủ đề: Phẫu thuật MIS cố định cột sống lưng sử dụng vít qua da cùng hệ thống 
lắp đặt nẹp dọc và nắn chỉnh thế hệ mới.  

 

 

18:00 – 21:00 Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 

Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt 

180 Đường Ba Tháng Hai, Phường 4, TP. Đà Lạt 
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Thời gian: thứ Bảy, 05/12/2020 

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt 

Hội trường 1: Cập nhật các vấn đề cơ bản trong Phẫu thuật Thần kinh 

Thời gian Nội dung Báo cáo viên 

Chủ tọa: PGS TS Võ Tấn Sơn, BS CKII Trà Tấn Hoành 

08h30 – 09h00 Xử lý các vấn đề cấp cứu Thần kinh PGS TS Võ Tấn Sơn 

09h00 – 09h30 Điều trị chấn thương sọ não nặng PGS TS Trần Quang Vinh 

09h30 – 10h00 Điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não BS CKII Trà Tấn Hoành 

10h00 – 10h30 Thảo luận 

10h30 – 10h45 Giải lao 

10h45 – 11h15 Điều trị can thiệp trong thiếu máu não cấp 
BS CKII Nguyễn Huỳnh 
Nhật Tuấn  

11h15 – 11h45 Điều trị can thiệp túi phình động mạch não ThS BS Nguyễn Thái Bình 

11h45 – 12h00 Thảo luận 

12h00 – 13h30 Ăn trưa 

Chủ tọa: TS BS Nguyễn Ngọc Khang, PGS TS Dương Đại Hà 

13h30 – 14h00 
Chẩn đoán và điều trị các Hội chứng chèn ép 
thần kinh cấp tính 

PGS TS Võ Tấn Sơn 

14h30 – 15h00 
Điều trị chần thương cột sống  TS BS Nguyễn Ngọc 

Khang 

15h00 – 15h15 Thảo luận 

15h15 – 15h30 Giải lao 

15h30 – 16h00 Điều trị thoái hóa cột sống lưng BS CKII Phan Minh Đức 

16h00 – 16h30 Điều trị hẹp ống sống cổ TS BS Phan Quang Sơn 

16h30 – 16h50 Thảo luận 

16h50 – 17h00 Bế mạc 
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Hội trường 2: Cập nhật một số vấn đề tiến bộ trong Phẫu thuật Thần kinh 

Thời gian Nội Dung  Báo Cáo Viên 

Chủ tọa: PGS TS Đồng Văn Hệ, TS BS Nguyễn Kim Chung 

08h30 – 09h00 Phẫu thuật u tuyến yên nội soi PGS TS Đồng Văn Hệ 

09h00 – 09h30 Phẫu thuật bắc cầu mạch máu não TS BS Trần Minh Trí 

09h30 – 10h00 Phẫu thuật ít xâm lấn trong u não PGS TS Dương Đại Hà 

10h00 – 10h30 Thảo luận 

10h30 – 10h45 Giải lao 

10h45 – 11h15 
Điều trị trượt đổi sống lưng bằng kỹ thuật 
ít xâm lấn 

ThS BS Trần Trung Kiên 

11h15 – 11h45 
Điều trị hẹp ống sống thắt lưng bằng kỹ 
thuật ít xâm lấn PGS TS Kiều Đình Hùng 

11h45 – 12h00 Thảo luận 

12h00 – 13h30 Ăn trưa 

Chủ tọa: TS Võ Xuân Sơn, PGS TS Kiều Đình Hùng 

13h30 – 14h00 
Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 
lưng bằng nội soi 

TS BS Võ Xuân Sơn 

14h30 – 15h00 Điều trị nhiễm trùng cột sống  TS BS Trần Hoàng Ngọc 
Anh 

15h00 – 15h15 Thảo luận 

15h15 – 15h30 Giải lao 

15h30 – 16h00 
Hội chứng thất bại sau phẫu thuật làm 
cứng cột sống lưng TS BS Phạm Anh Tuấn 

16h00 – 16h50 Thảo luận 

16h50 – 17h00 Bế mạc 
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HƯỚNG DẪN THAM DỰ 
TRIỂN LÃM THIẾT BỊ Y TẾ 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRIỂN LÃM 

Thời gian thi công gian hàng: 
Từ 08h00 ngày 03/12/2020 đến 15h00 ngày 
04/12/2020 

Thời gian bàn giao gian hàng 15h00 ngày 04/12/2020 

Thời gian triển lãm 08h00 - 17h00 ngày 05/12/2020 

Địa điểm 
Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt 

180 Đường Ba Tháng Hai, Phường 4, TP. Đà Lạt 

Đơn vị tổ chức 
Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam; 

Bệnh Viện Đa khoa Lâm Đồng 

Người liên hệ 
Ngọc Hà – ĐT: 090 422 0709 

Email: pttkvn.cme2020@gmail.com 

II. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Đơn vị triển lãm không được bày các vật dụng và hàng hóa ra ngoài diện tích đã được phân chia 

theo sơ đồ. 

2. Độ cao gian hàng tiêu chuẩn đã dựng sẵn với độ cao tối đa 2,5m. Việc trang trí, trưng bày cho 

gian hàng không vượt quá chiều cao 2,5m, đối với gian hàng đặc biệt từ dàn dựng độ cao không 

quá 2,8m và không làm ảnh hưởng đến các gian hàng xung quanh và liên kề. Việc treo pano, 

banner... tại gian hàng không được làm ảnh hưởng đến các gian hàng liên kề, xung quanh, che 

khuất tầm nhìn của khách tham quan. 

3. Sử dụng thiết bị âm thanh trong gian hàng: các thiết bị có phát âm thanh trong gian hàng như: 

tivi, loa phát thanh... để giới thiệu sản phẩm, đơn vị triển lãm sử dụng âm lượng vừa đủ, không 

vượt qua 75dB. Trường hợp không tuân thủ quy định sẽ bị yêu cầu mang ra khỏi gian hàng các 

thiết bị gây tiếng ồn quá quy định. 
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4. Trong trường hợp sử dụng điện có công suất lớn phải thông báo cho đơn vị thực hiện để có 

phương án sử dụng điện, nếu được duyệt phương án sử dụng điện thì khi thị công phải có giám 

sát của BTC. 

(Lưu ý: mỗi gian hàng tiêu chuẩn chỉ được BTC cung cấp 01 ô điện công suất 200W, đủ để cắm một 

số các vật dụng cơ bản như Laptop, tivi...) 

5. Các đơn vị triển lãm thi công các gian hàng có trách nhiệm thông báo cho BTC số người tham 

gia dàn dựng gian hàng, phục vụ việc làm thẻ để đảm bảo an ninh, nếu không có thẻ sẽ không 

được vào khu vực thi công. 

6. An ninh và bảo vệ: các gian hàng phải tự bảo quản hàng hóa, vật tư, đồ dùng cá nhân... của 

mình trong suốt thời gian triển lãm. Thời gian chuẩn bị và kết thúc triển lãm đơn vị triển lãm tự 

quản lý tài sản của mình. 

7. Cán bộ trực và làm việc tại các gian hàng triển lãm: cần ăn mặc trang phục lịch sự, gọn gàng. 

III. QUY CÁCH GIAN HÀNG 

1. Gian hàng nhà tài trợ Bạch Kim: Vị trí ưu tiên đặc biệt ở sảnh chính tầng 1 và hành lang tầng 

phòng Hội thảo chính, có kích thước: 7,5m x 3m x 3m (dài x rộng x cao) đây là gian hàng đặc biệt 

bao gồm: thảm trải sàn, khung và vách gian hàng, biển tên công ty, logo, 03 bàn thông tin, 06 

ghế, 03 ổ cắm điện đôi 220V, 06 đèn neon dài 1,2m, 01 sọt rác. 

2. Gian hàng nhà tài trợ Vàng: có kích thước: 6m x 3m x 2,5m (dài x rộng x cao) đây là 02 gian 

hàng tiêu chuẩn, ưu tiên chọn vị trí tốt sau gian hàng Bạch Kim, khu vực sảnh chính tầng 1 hoặc 

hành lang phòng Hội thảo chính, bao gồm: thảm trải sàn, khung và vách gian hàng, biển tên công 

ty, logo, 02 bản thông tin, 04 ghế, 02 ổ cắm điện đôi 220V, 04 đèn neon dài 1,2m, 01 sọt rác. 

3. Gian hàng nhà tài trợ Bạc: có kích thước: 6m x 3m x 2,5m (dài x rộng x cao) đây là 02 gian hàng 

tiêu chuẩn, ưu tiên chọn vị trí tốt sau gian hàng Vàng, khu vực hành lang phòng Hội thảo chính, 

bao gồm: thảm trải sàn, khung và vách gian hàng, biển tên công ty, logo, 02 bàn thông tin, 04 

ghế, 02 ổ cắm điện đôi 220V, 04 đèn neon dài 1,2m, 01 sọt rác. 

4. Gian hàng nhà tài trợ Đồng: có kích thước: 3m x 3m x 2,5m (dài x rộng x cao) đây là 01 gian 

hàng tiêu chuẩn, ưu tiên chọn vị trí tốt sau gian hàng Bạc, khu vực hành lang phòng hội thảo 

chính, bao gồm: thảm trải sàn, khung và vách gian hàng, biển tên công ty, logo, 01 bàn thông tin, 

02 ghế, 02 ổ cắm điện đôi 220V, 02 đèn neon dài 1,2m, 01 sọt rác. 
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5. Gian hàng tiêu chuẩn: có kích thước: 3m x 3m x 2,5m (dài x rộng x cao) đây là 01 gian hàng tiêu 

chuẩn, khu vực thuộc phần còn lại của hành lang và sảnh, sau khi các gian hàng Bạch Kim, Vàng, 

Bạc , Đồng đã chọn xong vị trí, bao gồm: thảm trải sàn, khung và vách gian hàng, biển tên công 

ty, logo, 01 bàn thông tin, 02 ghế, 02 ổ cắm điện đôi 220V, 02 đèn neon dài 1,2m, 01 sọt rác. 

6. Gian hàng tự dựng: trước khi xây dựng gian hàng đơn vị triển lãm phải gửi hình ảnh (file PDF 

hoặc JPG) chiều cao gian hàng không vượt quá 2,8m. Danh mục vật tư, nguyên liệu sử dụng, các 

thiết bị phục vụ việc xây dựng cho đơn vị tổ chức và xin phép xây dựng và cam đoan phải tuân 

thủ quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và quy chuẩn, quy định về sử dụng các 

vật dụng, vật tư nguyên liệu, thiết bị điện, ánh sáng, âm thanh... có liên quan. 

Lưu ý: Các đơn vị sử dụng gian hàng tiêu chuẩn do BTC cung cấp không cần gửi file hình ảnh thiết 

kế tuy nhiên, các đơn vị vẫn phải gửi danh sách các thiết bị mang vào tham gia triển lãm, ngoài 

ra nếu muốn dán Poster hay làm gì khác trên vách gian hàng triển lãm phải có trách nhiệm thông 

báo BTC, nếu tự ý dán lên vách, làm hư hỏng vách gian hàng triển lãm thì đơn vị triển lãm có trách 

nhiệm bồi thường cho BTC giá trị quy thành tiền mặt là: 1.000.000 vnđ/ vách (2,5m x 1m). 

7. Chất liệu của các gian hàng triển lãm tiêu chuẩn: Khung, trán, cột liên kết gian hàng bằng 

nhôm định hình, vách PVC. 


