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THÔNG BÁO
(V/v đóng Hội phí năm 2019)
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2019
Kính gởi: Quý Hội viên Chi Hội Thú Y-Thú Nhỏ Việt Nam
Chi Hội Thú Y-Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) trực thuộc Hội Thú y Việt Nam, được
thành lập tại Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2011 – 2013) và đã được Hội Thú y Việt Nam ban
hành Quyết định số 90/HTY-QĐ, ngày 15/12/2010, về việc công nhận Ban chấp hành Chi hội
Thú y thú nhỏ Việt Nam.
Căn cứ vào Biên bản Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2019), Ban chấp hành Chi
Hội Thú Y-Thú Nhỏ Việt Nam trân trọng thông báo đến quý vị Hội viên về việc đóng hội phí
cho năm 2019 như sau:


Đối với hội viên độc lập:
Hội phí đóng trước ngày 01/04/2019 : 1.200.000 VNĐ
Hội phí đóng từ 02/04-01/06/2019 : 1.800.000 VNĐ
Hội phí đóng từ 02/06-31/12/2019 : 2.400.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu tham gia các khóa huấn luyện của VSAVA trong năm 2019 mà
chưa đóng phí hội viên sẽ phải đóng học phí theo mức “Không phải hội viên
VSAVA”



Đối với các Phòng Khám Thú Y, Công Ty, Chi Cục Thú Y
Hội phí tính theo từng đơn vị, tối thiểu là 2 thành viên/ đơn vị.
Thời hạn đóng hội phí: trước 01/04/2019
Mức hội phí: 1.200.000 VNĐ/ thành viên/ năm.
Quyền lợi: các đơn vị đã đóng hội phí sẽ được quyền lựa chọn thành viên
đi tham dự các khóa huấn luyện của VSAVA năm 2019, và được quyền thay
đổi học viên theo chủ đề thích hợp.
 Đơn vị đăng ký trên 10 hội viên được gọi là “Đơn vị danh dự”.



Đối với học viên cao học, sinh viên ngành thú y
Hội phí đóng trước ngày 01/04/2019 : 900.000 VNĐ
Hội phí đóng từ 02/04 - 01/06/2019 : 1.400.000 VNĐ
Hội phí đóng từ 02/06-31/12/2019 :
1.800.000 VNĐ

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN
 Được ưu tiên đăng ký tham dự các khóa học chuyên ngành Thú y thực hành và
Workshop thực hành.
 Miễn 100% học phí trong các khóa học có tài trợ, chỉ đóng phí giáo trình, tea break
và cơm trưa.
 Giảm 50% phí tham gia Workshop thực hành.
 Sẽ được ưu tiên đăng ký tham gia tiệc dinner chính thức của chương trình WSAVA
hằng năm.
 Hội viên liên tục 5 năm sẽ trở thành “Hội viên danh dự”.
 Hội viên có nhiều nỗ lực đóng góp và hỗ trợ cho hoạt động của VSAVA sẽ được ưu
tiên bầu chọn là hội viên danh dự.
 Giảm 50% học phí và ưu tiên đăng ký tham gia workshop thực hành đối với hội
viên danh dự.
 Ban Thường Vụ và Ban Tổ chức các khóa học, sự kiện sẽ được miễn hội phí.
 Các tình nguyện viên thú y sẽ được ưu tiên luân phiên tham dự 1-2 các khóa học
miễn phí / năm.
PHƯƠNG CÁCH CHUYỂN KHOẢN:
Chủ tài khoản : Chi Hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam
Số tài khoản : 991.448.52899
Nội dung chuyển khoản theo cú pháp như sau: Tên hội viên_Số điện thoại_Mục
đích chuyển (hội phí hay học phí)
Ví dụ: Phòng khám thú y Chợ Lớn_0908133148_Hội phí 2017
Tên ngân hàng : Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam,
Địa chỉ : Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
Sau khi chuyển khoản thành công, Anh / Chị vui lòng gửi email có đính kèm hình ảnh
biên lai chuyển khoản về địa chỉ register@vsava.com để được xác nhận chuyển khoản, cũng
như xác nhận đã đăng ký hội viên năm 2019 thành công.
Từ khi thành lập (năm 2010) đến nay, Chi hội VSAVA đã có nhiều nỗ lực để đi đến
những thành công nhất định về lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thú nhỏ. Ngoài sự hỗ trợ
tích cực, nhiệt tình của các đơn vị, tổ chức Thú y trong và ngoài nước, chúng tôi đặc biệt trân
trọng sự tin cậy yêu mến và tham gia của các hội viên.
Nhằm giúp hoạt động VSAVA được hiệu quả hơn trong thời gian tới, rất mong Quý
hội viên nhiệt tình tham gia đóng hội phí. Căn cứ Điều lệ của Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt
Nam đã có quy định: “Nếu hội viên không thực hiện đóng hội phí trong một năm được xem
như tự nguyện xác định không còn là hội viên”.
Trân trọng kính chào.
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