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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VSAVA NĂM 2016
THÔNG TIN DÀNH CHO HỘI VIÊN VSAVA

I.

TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y CHUYÊN ĐỀ THÚ NHỎ



Kế hoạch phát hành: định kỳ 2 số: số 4 (tháng 5/ 2016) và số 8 (tháng 12/2016).



Số lượng: 700-1000 cuốn/kỳ (100 trang).



Giá bán: 35.000 VND/cuốn.

II.

ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN

Kế hoạch tổ chức 3 khóa huấn luyện cho các Bác sĩ Thú y thực hành trên thú nhỏ trong năm 2016 được
dự kiến tổ chức lần lượt vào tháng 3, 9 và 11 năm 2016 như sau:

1. Tháng 3/2016
“Kiểm soát tình trạng chấn thương chỉnh hình trên chó mèo”
(Management of traumatic orthopaedic conditions)
-

Thời gian:

28-29/03/2016

-

Địa điểm:

Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM

-

Giảng viên:

Dr. Arthur House & Dr. Alasdair Renwick

Học phí
-

-

Seminar (không giới hạn số lượng học viên)


Hội viên đã đóng hội phí 2016: 1.200.000 VND



Không phải hội viên VSAVA: 2.400.000 VND



Sinh viên: 600.000 VND



Tình nguyện viên: Miễn phí

Workshop (giới hạn từ 30 – 35 học viên)


Hội viên đã đóng hội phí 2016: 1.000.000 VND



Không phải hội viên VSAVA: 2.000.000 VND

Ban tổ chức



ThS. Trịnh Thị Cẩm Vân – Trưởng ban



PGS. TS. Lê Quang Thông



ThS. Huỳnh Thị Thanh Ngọc



TS. Võ Tấn Đại

2. Tháng 9/2016
“Chuyên đề về phẫu thuật và nha khoa trên thú nhỏ”


Kỹ thuật can thiệp nha khoa thực hành trên chó: Dr. Teerapol Chinkangsadarn.



Phẫu thuật khớp gối và khớp cùi chỏ trên thú nhỏ: Prof. Eric Viguier – Giáo sư phẫu thuật
– Trường Quốc gia Thú Y Lyon, Pháp.

-

Thời gian:

10-12/09/2016

-

Địa điểm:

TP. Hồ Chí Minh

Ban tổ chức


ThS. Trịnh Thị Cẩm Vân – Trưởng ban



PGS. TS. Lê Quang Thông



ThS. Huỳnh Thị Thanh Ngọc



NCS. Vũ Ngọc Yến

3. Tháng 11/2016
“Chuyên đề phẫu thuật vùng mặt trên thú nhỏ”
-

Thời gian:

26-27/11/2016

-

Địa điểm:

Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM

-

Giảng viên:

Dr. Philip Moses – Chuyên gia phẫu thuật, Australia.

Ban tổ chức

III.



ThS. Trịnh Thị Cẩm Vân – Trưởng ban



PGS. TS. Lê Quang Thông



ThS. Huỳnh Thị Thanh Ngọc



TS. Võ Tấn Đại

TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Đội ngũ tình nguyện viên của VSAVA gồm các sinh viên chuyên ngành Thú Y tình nguyện tham gia
cộng tác với Chi Hội từ các trường Đại Học và TH NN.
Quản lý đội tình nguyện viên:



PGS. TS. Lê Quang Thông



NCS. Vũ Ngọc Yến



BSTY. Nguyễn Thị Kim Tuyền

Mọi thông tin liên quan đến công tác tình nguyện, xin vui lòng liên hệ email
yen.vungoc@hcmuaf.edu.vn hoặc secretariat@vsava.com.

IV.

HỘI PHÍ VÀ QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

1. HỘI PHÍ 2016 (Thông tin có giá trị cho năm 2016)
Đối với hội viên độc lập:


Hội phí đóng trước ngày 01/05/2016: phí hội viên sẽ là 1.000.000 VND.



Hội phí đóng từ 02/05 – 01/06/2016: phí hội viên sẽ là 1.500.000 VND.



Từ sau 02/06 – 01/07/2016: phí hội viên sẽ là 2.000.000 VND.



Sau 02/07/2016: không thu phí hội viên nữa mà sẽ thu 100% học phí và các phí dịch vụ
liên quan đến khóa học.

Đối với các Phòng Khám Thú Y, Công Ty, Chi Cục Thú Y


Mỗi đơn vị nếu đăng ký trên 2 hội viên, tên hội viên sẽ là tên đơn vị đăng ký và các đơn vị
đã đăng ký được quyền thay đổi học viên theo chủ đề thích hợp.



Đơn vị đăng ký trên 10 hội viên sẽ là đơn vị hội viên danh dự.

Đối với học viên cao học, sinh viên ngành thú y


Đến ngày 01/05/2016: phí hội viên sẽ là 800.000 VND



Từ 02/05 – 01/06/2016: phí hội viên sẽ là 1.200.000 VND



Từ 02/06 – 01/07/2016: phí hội viên sẽ là 1.600.000 VND



Sau 02/07/2016: không thu phí hội viên nữa mà sẽ thu 100% học phí và các phí dịch vụ
liên quan đến khóa học.

Đối với người không là hội viên muốn tham dự khóa học


Thu 100% học phí và các phí dịch vụ liên quan đến khóa học.

2. 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.

3. CÁCH THỨC CHUYỂN KHOẢN HỘI PHÍ


Tên tài khoản: Chi hội Thú Y – Thú Nhỏ Việt Nam



Số tài khoản: 991.448.52899



Nội dung chuyển khoản: Tên hội viên / Số điện thoại / Mục đích chuyển (hội phí hay học
phí)
o Ví dụ: Phòng khám Thú Y Chợ Lớn / 0908133148 / Hội phí 2016



Tên ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam



Địa chỉ: Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.

V.

HÌNH THỨC TÀI TRỢ (DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ)

1. Đặt mua Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú Y Thú Nhỏ.
2. Tài trợ chi phí huấn luyện chuyên môn theo từng chuyên đề được nêu trong kế hoạch đào tạo
và huấn luyện chuyên môn của VSAVA năm 2016 với các mức tài trợ như sau:
a. Nhà tài trợ kim cương: 50.000.000 VND trở lên
b. Nhà tài trợ vàng: 20.000.000 VND
c. Nhà tài trợ bạc: 10.000.000 VND
d. Nhà tài trợ đồng: từ 5.000.000 – 9.000.000 VND
3. Tài trợ bằng hiện vật.
4. Tài trợ để duy trì hoạt động VSAVA.

VI.

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

1. Nhà tài trợ kim cương


Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.



Logo CT được in trên các ấn phẩm, tài liệu giảng dạy.



CT được trưng bày sản phẩm độc quyền.



CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.



CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.



CT được đăng 1 kỳ bài viết trên Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú nhỏ có
nội dung giới thiệu về CT, sản phẩm, bài viết khoa học kỹ thuật có liên quan và được giới hạn
trong 5 trang khổ giấy A4 hoặc được đăng quảng cáo trên Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y
Chuyên đề Thú nhỏ theo quy cách 1 trang màu trong khổ A4.



CT được 10 suất tham gia miễn phí các khoá học do chính CT tài trợ (chỉ miễn phí Seminar,
không miễn phí Workshop).

2. Nhà tài trợ vàng


Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.



Logo CT được in trên các ấn phẩm, tài liệu giảng dạy.



CT được trưng bày sản phẩm độc quyền.



CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.



CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

3. Nhà tài trợ bạc


Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.



Logo CT được in trên các ấn phẩm, tài liệu giảng dạy.



CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.



CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

4. Nhà tài trợ đồng


Logo Công ty (CT) được đặt trên backdrop.



CT được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.



CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

5. Tài trợ hiện vật


Công ty (CT) được phân phối quà tặng, tờ bướm quảng cáo sản phẩm.



CT được MC đọc lời cảm ơn trong buổi khai mạc.

6. Tài trợ với mục đích duy trì hoạt động Chi Hội (thông qua việc đăng quảng cáo trên
Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú Y Chuyên đề Thú Nhỏ)


Mức tài trợ 6.000.000 VND: Công ty được quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các sản phẩm
của Công ty trên trang phụ bản 1 (số lượng: 1 trang) của 1 kỳ Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Thú
Y Chuyên đề Thú nhỏ.



Mức tài trợ 5.000.000 VND: Công ty được quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các sản phẩm
của Công ty trên trang phụ bản 2, 3 hoặc 4 (số lượng: 1 trang) của 1 kỳ Tạp chí Khoa học – Kỹ
thuật Thú Y Chuyên đề Thú nhỏ.

VII.

ĐẠI HỘI VSAVA NHIỆM KỲ II 2014 – 2016

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Tháng 09/2016.

CHI HỘI THÚ Y THÚ NHỎ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
ThS. TRỊNH THỊ CẨM VÂN

