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Ngày

18/7

Giờ

Hoạt động chính

Địa điểm

07:00 - 10:30

Lễ phát động chương trình hiến máu nhân đạo
Chủ trì tổ chức: Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng

Sảnh chính
Sân trước nhà Triển lãm

08:00 - 08:30

Đón tiếp quan khách, đại biểu dự Khai mạc
Biểu diễn rồng lân, ca múa nhạc chào mừng Triển lãm

Sảnh chính, Phòng VIP
Hội trường Khai mạc

08:30 - 09:30

Lễ Khai mạc

09:30 - 10:00

Phỏng vấn, Trao đổi cung cấp thông tin Triển lãm

10:00 - 11:30

Hội thảo "Y tế cơ sở làm nền tảng trong chăm sóc bảo vệ sức
khỏe nhân dân"
Chủ trì tổ chức: Hội Y học dự phòng Việt Nam

Phòng hội thảo tầng 3

13:00 - 16:30

Hội thảo "Giám sát và dự phòng viêm gan vi rút B, C".
Đại hội toàn thể hội viên Hội YHDP Việt Nam
Chủ trì tổ chức: Hội Y học dự phòng Việt Nam

Phòng hội thảo tầng 3

15:30 - 17:30

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Ứng phó với những tình
huống khẩn cấp; Hướng dẫn, thực hành sơ cấp cứu ban đầu
Chủ trì tổ chức: Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng
Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiêp tham dư
Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng”

Hội trường Khai mạc
Tại triển lãm

Sân khấu tổ chức các
hoạt động tại Nhà B1

07:30 - 11:30

Đo Tim mạch, Huyết áp, Đường huyết - Tư vấn - Tặng quà cho
khách tham dự.
Chủ trì: Sở Y tế Đà Nẵng
Tổ chức và phối hợp thực hiện: Hội người cao tuổi TP. Đà
Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ

Phòng hội thảo tầng 3

19/7 13:00 - 16:30

Hội thảo “Thị trường trang thiết bị Y tế Việt Nam, xu hướng và
thời cơ”
Tổ chức: Hội thiết bị Y tế VN; Hội thiết bị Y tế TP Hồ Chí Minh

Phòng hội thảo tầng 3

15:30 - 17:30

07:30 - 11:30

20/7 10:00 - 16:30
15:30 - 17:30

21/7

09:00 - 12:00

12:00

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Ứng phó với những tình
huống khẩn cấp; Hướng dẫn, thực hành sơ cấp cứu ban đầu
Chủ trì tổ chức: Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng
Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiêp tham dư
Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng”
Đo Tim mạch, Huyết áp, Đường huyết - Tư vấn - Tặng quà cho
khách tham dự
Chủ trì: Sở Y tế Đà Nẵng
Tổ chức và phối hợp thực hiện: Hội người cao tuổi TP. Đà
Nẵng, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình
Trao Kỷ niệm chương, Chứng nhận của Bộ Y tế ghi nhận
những đóng góp của các đơn vị tham dự Triển lãm
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Ứng phó với những tình
huống khẩn cấp; Hướng dẫn, thực hành sơ cấp cứu ban đầu
Chủ trì tổ chức: Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng
Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiêp tham dư
Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng”
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Ứng phó với những tình
huống khẩn cấp; Hướng dẫn, thực hành sơ cấp cứu ban đầu
Tổ chức và phối hợp thực hiện: Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng,
Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình
Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiêp tham dư
Bốc thăm trúng thưởng “Tri ân khách hàng”.

Sân khấu tổ chức các
hoạt động tại Nhà B1

Phòng hội thảo tầng 3

Tại gian hàng

Sân khấu tổ chức các
hoạt động tại Nhà B1

Sân khấu tổ chức các
hoạt động tại Nhà B1

Bế mạc Triển lãm

Thông tin còn được cập nhật đến trước ngày Khai Mạc Triển lãm | Show information will be continually updated until Opening day
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