Hướng dẫn đóng phí tham dự Hội nghị

THU PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 37
Quý đại biểu vui lòng copy link http://www.hnkhkt.ump.edu.vn dán vào của sổ Search
trình duyệt web để vào website Hội nghị.
1. Mức thu: 300.000đ/người – 600.000đ/người cho các phiên diễn ra ngày 13/3/2020 (chỉ tham
dự đóng 300.000đ/người, tham dự và nhận giấy chứng nhận CME đóng 600.000đ/người) – đại
biểu vui lòng xem chi tiết tên chuyên đề tại Thông báo số 2 của Hội nghị trên website
http://www.hnkhkt.ump.edu.vn
2. Mức thu: 300.000đ/người – 500.000đ/người cho các phiên diễn ra tại ngày 14/3/2020,
Cụ thể như sau:
* Đóng phí từ ngày 30/12/2019 – 15/2/2020: 300.000 VNĐ/người
* Đóng phí từ ngày 16/2/2020 – 13/3/2020: 400.000 VNĐ/người
* Đóng phí vào ngày diễn ra hội nghị 14/3/2020: 500.000 VNĐ/người
Quyền lợi: được cấp giấy chứng nhận tham dự Hội nghị tương đương 04 tiết đào tạo liên tục
hoặc giấy chứng nhận CME (áp dụng đối với chuyên ngành có tổ chức CME).
3. Miễn phí tham dự (không cấp Giấy chứng nhận) gồm giảng viên, sinh viên, học viên sau đại
học của Đại học Y Dược TP. HCM tại ngày 14/3/2020 với điều kiện:
+ Bắt buộc phải đăng ký online trước ngàyvào website http://www.hnkhkt.ump.edu.vn.
+ Phải đeo thẻ viên chức/thẻ sinh viên/thẻ học viên khi check-in tại cửa các hội trường.
CÁCH THỨC ĐÓNG PHÍ:
1. TIỀN MẶT
1.1. Từ 30/01/2020 đến 13/3/2020
* Nơi nhận: Phòng Kế hoạch tài chính, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ
tầng trệt, tòa nhà 15 tầng, Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)
1.2. Tại ngày diễn ra Hội nghị 16/3/2019
Đại biểu đăng ký và đóng lệ phí tham dự 500.000đ/người tại khu vực đăng ký
đại biểu vào từ 07g00 đến 07g30 và từ 09g10 đến 13g30.
2. CHUYỂN KHOẢN
+ Tên chủ tài khoản: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
+ Số tài khoản: 0071000077595
+ Tại ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Sài Thành, Tp. HCM.
+ Nội dung (ghi đầy đủ các thông tin): Đóng tiền HNKH 37, ĐHYD 14/3/2020 cho
Họ và tên (đại biểu): ……………, Điện thoại liên lạc (đại biểu): …………, Email (đại
biểu): ……………, Tên chuyên ngành hoặc tên chủ đề tham dự: ……

Sau khi đóng tiền/chuyển khoản, gửi file ảnh chụp biên nhận/biên lai
đóng/chuyển tiền cùng với thông tin của người tham dự về hộp thư điện tử
nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn.
Giấy chứng nhận tham dự Hội nghị (đối với các phiên không tổ chức CME) sẽ được
cấp vào 16g30 ngày 14/3/2020:
+ Đại biểu đến nhận trực tiếp tại phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ (lầu 1 – tòa
nhà 15 tầng, 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM)
+ Hoặc Đại biểu có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận qua đường bưu điện, vui lòng đăng
ký Họ tên người nhận, địa chỉ cụ thể cho Ban Tổ chức
Giấy chứng nhận CME (đối với các phiên có tổ chức CME) sẽ được cấp sau 60 ngày
tính từ ngày khai mạc hội nghị (14/3/2019). Ban Tổ chức sẽ gửi thư thông báo đến hộp thư
điện tử (email) của đại biểu.
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