THƯ NGỎ MỜI TÀI TRỢ
KÍNH GỬI: QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN
Được sự chấp thuận của Hiệp Hội Quốc Tế Hoá Phân tích Môi trường (International Association of
Environmental Analytical Chemistry, IAEAC), Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ
là đơn vị đăng cai tổ chức “Hội nghị Quốc tế về Hóa Phân tích, Công nghệ và quản lý Môi trường và An
toàn thực phẩm – Châu Á lần thứ 5” (ISEAC 5 – Asia), cùng với sự đồng hành và hỗ trợ từ IAEAC, Đại
học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM) và Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á (CARE). Hội nghị sẽ diễn ra
tại khách sạn REX, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16-20 tháng 05 năm 2017. Các chủ đề của
Hội nghị bao gồm:
- Hoá phân tích môi trường
- Thiết bị đo đạc áp dụng trong quan trắc chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm
- Công nghệ tái sử dụng nước và chất thải
- Quản lý và công nghệ môi trường
- Độc tố sinh thái học
- An toàn thực phẩm
Việc tổ chức hội nghị quốc tế này là một sự kiện quan trọng để các chuyên gia từ các trường đại học, viện
nghiên cứu, và các doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm, quản lý và công nghệ môi trường, các công nghệ hoá phân tích/hoá thiết bị ứng dụng
trong môi trường và an toàn thực phẩm. Nội dung tờ rơi giới thiệu hội nghị bằng tiếng Anh được đính
kèm theo email này. Hội nghị này dự kiến thu hút tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ nhiều quốc gia
trên thế giới và các nước thành viên trong khu vực Châu Á. Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ kết hợp với triển
lãm, trưng bày sản phẩm công nghệ/thiết bị phân tích/đo đạc trong quan trắc môi trường, tái sử dụng
nước/chất thải và an toàn thực phẩm của các Doanh nghiệp/Tổ chức tài trợ.
Để cho hội nghị thành công, chúng tôi rất mong nhận được sự tài trợ của Quý Công ty/Tổ chức. Các gói
tài trợ và quyền lợi của tổ chức/người tài trợ được trình bày trong file đính kèm. Chúng tôi tin rằng hội
nghị này sẽ là một kênh quảng bá thông tin rất tốt cho Quý Công ty/Tổ chức đến các đại biểu tham dự.
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Nếu Quý Công Ty/Tổ chức có kế hoạch giới thiệu các nghiên cứu ứng dụng của mình trong chương trình
hội nghị thông qua các bài thuyết trình hoặc poster (oral/poster presentations) bằng tiếng Anh, xin vui
lòng gởi tóm tắt của bài thuyết trình hoặc poster cùng với logo của Công Ty/Tổ chức trước ngày 15/4/2017
để ban tổ chức hội nghị kịp thời in các thông tin này vào quyển tóm tắt báo cáo (Abstract book).
Để biết thêm thông tin, Quý Công Ty/Tổ chức vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Hội nghị hoặc các cá
nhân dưới đây:
1. Khoa Môi trường Tài Nguyên, Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại/Fax: 08-3-863-9682
2. PGS.TS. Bùi Xuân Thành
Cell: 0965-376-073
email: bxthanh@hcmut.edu.vn
3. PGS.TS. Nguyễn Phước Dân
Cell: 0903-000-118
email: npdan@hcmut.edu.vn
4. TS. Huỳnh Khánh An
Cell: 0901-181-604
email: huynhkhanhan@hcmut.edu.vn
5. Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Office: 08-3-863-9682 email: nttthuy@hcmut.edu.vn
Nhằm góp phần vào sự thành công của Hội nghị được diễn ra sắp tới, Ban Tổ chức rất mong nhận được
sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Công ty/Tổ chức.
Gởi lời chào trân trọng,

Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghị ISEAC 5
PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
Trưởng Khoa Môi Trường và Tài Nguyên
Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
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THÔNG TIN VỀ GÓI TÀI TRỢ
Hội nghị Quốc tế về Hóa Phân tích, Công nghệ và Quản lý Môi trường và An
toàn thực phẩm – Châu Á lần thứ 5” (ISEAC 5 – Asia)
Kính gởi Quý Công Ty/Tổ chức/Cá nhân tài trợ,
Thông tin về phương thức, quyền lợi và địa chỉ liên hệ liên quan đến gói tài trợ như sau:

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN KHOẢN
Nếu Quý Công Ty/Tổ chức tài trợ bằng Việt Nam Đồng, USD hay EUR, xin vui lòng chuyển đúng về các
tài khoản tương ứng sau:
Việt Nam Đồng:
Tên tài khoản:

Trường Đại học Bách Khoa

Số tài khoản:

0004 10 686 8683 004

Tên ngân hàng:

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần (TMCP) Phương Đông Việt Nam –
Chi nhánh Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã SWIFT:

ORCOVNVX

USD:
Account name:

Ho Chi Minh City University of Technology

Account number:

1940 201 060 367

Bank name:

Agribank– Hiep Phuoc Branch

SWIFT code:

VBAAVNVX839

EUR:
Account name:

Bach Khoa-Khoa Moi Truong

Account number:

0004 1000 1078 1007

Bank name:

Orient Commercial Joint Stock Bank – Cho Lon Branch

Khi chuyển khoản, rất mong Quý Công Ty/Tổ Chức ghi chú lý do chuyển khoản như sau:
“Tài trợ cho Hội nghị Quốc Tế ISEAC 5 – Asia” hoặc tiếng Anh “Financial support for ISEAC 5 - Asia”

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
Gói tài trợ Bạch Kim – 6.000 Euro (tương đương 6370 USD hay 145 triệu đồng)
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•
•
•
•
•

Được gắn logo lên tập chương trình hội nghị và sách đăng bài hội nghị
Được gắn logo lên poster, banner, backdrop, trang web và các tài liệu liên quan đến hội nghị
Miễn phí phí tham dự cho 2 khách
Tập quảng cáo của công ty tài trợ được đính kèm trong túi của hội nghị gửi cho khách tham dự
Ba gian hàng tiêu chuẩn (2.5x2.5m) để triễn lãm tại hội nghị

Gói tài trợ Vàng – 4.000 Euro (tương đương 4240 USD hay 97 triệu đồng)
•
•
•
•
•

Được gắn logo lên tập chương trình hội thảo và sách đăng bài hội nghị
Được gắn logo lên poster, banner, backdrop, trang web và các tài liệu liên quan đến hội nghị
Miễn phí phí tham dự cho 2 khách
Tập quảng cáo của công ty tài trợ được đính kèm trong túi của hội nghị gửi cho khách tham dự
Hai gian hàng tiêu chuẩn (2.5x2.5m) để triễn lãm tại hội nghị

Gói tài trợ Bạc – 3.000 Euro (tương đương 3180 USD hay 73 triệu đồng)
•
•
•
•
•

Được gắn logo lên tập chương trình hội thảo và sách đăng bài hội nghị
Được gắn logo lên backdrop và thư mời hội nghị
Miễn phí phí tham dự cho 1 khách
Tờ bướm quảng cáo của công ty tài trợ được đính kèm trong túi của hội nghị gửi cho khách tham dự
Một gian hàng tiêu chuẩn (2.5x2.5m) để triễn lãm tại hội nghị

Gói tài trợ Đồng – 2.000 Euro (tương đương 2100 USD hay 48 triệu đồng)
•
•
•
•

Được gắn logo lên tập chương trình hội thảo và sách đăng bài hội nghị
Được gắn logo lên backdrop và thư mời hội nghị
Miễn phí phí tham dự cho 1 khách
Tờ bướm quảng cáo của công ty tài trợ được đính kèm trong túi của hội nghị gửi cho khách tham dự.

Gói tài trợ thường– 1.000 Euro (tương đương 1050 USD hay 24 triệu đồng)
•
•
•

Được gắn logo lên tập chương trình hội thảo và sách đăng bài hội nghị
Được gắn logo lên backdrop và thư mời hội nghị
Miễn phí phí tham dự cho 1 khách

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại trang web http://iseac5.hcmut.edu.vn/, hoặc trực tiếp qua email
iseac5@hcmut.edu.vn
Người liên hệ của Ban Tổ chức:
Nếu Quý Công Ty/Tổ Chức muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Hội nghị hoặc
cá các nhân sau:
1. Khoa Môi trường Tài Nguyên, Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại/Fax: 08-3-863-9682
2. PGS.TS. Bùi Xuân Thành
Cell: 0965-376-073
email: bxthanh@hcmut.edu.vn
3. PGS.TS. Nguyễn Phước Dân. Cell: 0903-000-118
email: npdan@hcmut.edu.vn
4. TS. Huỳnh Khánh An
Cell: 0901-181-604
email: huynhkhanhan@hcmut.edu.vn
5. Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Office: 08-3-863-9682 email: nttthuy@hcmut.edu.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tài trợ từ Quý Công Ty/Tổ chức/Cá nhân.
Gởi lời chào trân trọng,
Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế ISEAC 5 – Asia
PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
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BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ HỘI NGHỊ ISEAC 5 – ASIA

Tên nhà tài trợ: ____________________________________________________________________
(Tên đầy đủ của cơ quan/tổ chức/ doanh nghiệp)
Gói tài trợ:
€6,000 – Gói Bạch Kim
€4,000 – Gói Vàng
€3,000 – Gói Bạc
€2,000 – Gói Đồng
€1,000 – Gói Thường
Thông tin liên lạc người đại diện Công ty/Tổ chức tài trợ:
Họ và tên:
Chức vụ:
Số điện thoại:
Email:
Địa chỉ liên hệ:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Người đại diện Công Ty/tổ chức tham dự hội nghị:
Họ và tên:
Chức vụ:
Số điện thoại:
Email:
Địa chỉ liên hệ:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Họ và tên:
Chức vụ:
Số điện thoại:
Email:
Địa chỉ liên hệ:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Xin vui lòng gửi thông tin tài trợ và logo của đơn vị tài trợ đến địa chỉ email: iseac5@hcmut.edu.vn.
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