Kính gửi:

VCCI CầnThơ Fax: 07103.824169

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SINGAPORE - MALAYSIA
Thời gian: 14-18/6/2017
Hạn nộp đăng ký: 26/5/2017
Hạn nộp hồ sơ và kinh phí : Chậm nhất vào ngày 1/6/2017
Người liên hệ: Ms Kim Cương: 0909.351055
Ms Lam Thy : 0982.850144
1. Đơn vị: Tên tiếng Việt: ………………………..……………………………….………………………………..…….
Tên tiếng Anh:……...………………………………………………………………………………….……....
Địa chỉ: …………………………………….……….………..……………MST……………………....……..
Tel.:……………… Fax:…………….……Email: ……...……….………Web:………………………..…….
Cánbộ phụ trách đăng ký: ………………….Diđộng:………………………Tel:…………………..….………
2. Lĩnh vực kinh doanh:
……………….………………………………………………………………………………….……..………………
……………….………………………………………………………………………………….……..………………
3. Họ tênngười đăng ký tham gia đoàn:
STT

Họ tên

Chức vụ

Ngày tháng
năm sinh

Số hộ chiếu

Ngày cấp
Hết hạn

Di động

Email

4. Kinh phí: 34.270.000 VNĐ/ người (Ba mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng)
(Đề nghị doanh nghiệp nộp kinh phí trước ngày 1/6 /2017. Sau ngày này, kinh phí sẽ tăng do giá vé máy bay tăng)
Kinh phí trên đã bao gồm: vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông các chặng, ăn theo chương trình, xe đi lại làm việc theo chương trình,
khách sạn 3 sao (02 người/ phòng).
Kinh phí không bao gồm: chi phí hành lý quá cước, các dịch vụ cá nhân, ....
Hướng dẫn nộp kinh phí: Đề nghị nộp tiền mặt tại Phòng kế toán – VCCI Cần Thơ - tầng 3, số 12 Hòa Bình, P.An Cư,
Q.Ninh Kiều, Tp Cần Thơ hoặc chuyển khoản về:
- Số tài khoản VNĐ: 0111000000575
- Địa chỉ ngân hàng: Vietcombank Cần Thơ
- Chủ tài khoản:
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ
- Nội dung nộp tiền: Tham gia chương trình xúc tiến ĐT-TM Singapore
- Lưu ý:
Ghi rõ tên đơn vị nộp tiền. Fax/ Email uỷ nhiệm chi cho VCCI Cần Thơ sau khi chuyển kinh
phí.
Ngày
tháng năm 2017
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)

Lưu ý về việchủy chuyến đi: Do phải đặt cọcvémáybayvà dịch vụ liên quan nên nếu huỷ chuyến đi sẽ chịu khoản phạt 70% tổng chi phí.

