
	
 

 
 
 
 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 
 “QUẢN TRỊ KINH DOANH HỘI NHẬP” - Khoá 03 

Dự kiến khai giảng: 05/07/2016 

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Norfolk, 117 Lê Thánh Tôn Quận 1, TP.HCM 
 
Xin Quý vị vui lòng điền những thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký. Những thông tin được cung cấp trong Phiếu đăng ký này sẽ được 
bảo mật hoàn toàn.  
 
THÔNG TIN CHUNG 
Họ và tên ____________________________________________________________________________  Nam Nữ  
Chức danh  __________________________________ Tel ____________________ Email ___________________________  
Tên Công ty/Tổ chức __________________________________________________________________________________  
Địa chỉ Công ty _______________________________  Tel ____________________ Fax _____________________________  
Họ tên Trợ lý _________________________________  Tel ____________________ Email ___________________________   
 
CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH 

Để tiến hành các thủ tục đăng ký khoá học, xin Quý vị vui lòng thanh toán khoản chi phí là 40.000.000 đồng (tương đương 100% 
chi phí chương trình) sau 7 ngày làm việc khi hợp đồng được hai bên ký kết. 
 
THỜI HẠN THANH TOÁN 

Để tiến hành các thủ tục đăng ký khoá học, xin Quý vị vui lòng thanh toán khoản kinh phí chuyển trước là 20.000.000 đồng (tương 
đương 50% chi phí chương trình) ngay sau khi hợp đồng được hai bên ký kết.  
 
QUY ĐỊNH VỀ HỦY BỎ ĐĂNG KÝ 
 Trong trường hợp Quý vị quyết định hủy bỏ không tham dự khóa học và gửi văn bản chính thức 10 ngày trước ngày  bắt đầu 

khóa học tức là ngày 05.07.2016, toàn bộ chi phí đã chuyển sẽ được hoàn trả đầy đủ 100%, sau khi trừ chi phí hành chính là 
300.000 đồng. 

 Trong trường hợp Quý vị quyết định hủy bỏ không tham dự khóa học và gửi văn bản chính thức trong 10 ngày sau ngày  bắt 
đầu khóa học (từ 05.07 – 15.07.2016), Quý vị sẽ có trách nhiệm chi trả 25% chi phí chương trình nêu trên (tương đương 
10.000.000 đồng, phí này chưa bao gồm VAT).  

 Trong trường hợp Quý vị quyết định hủy bỏ không tham dự khóa học và gửi văn bản chính thức sau ngày 15.07.2016, Quý vị 
sẽ có trách nhiệm chi trả toàn bộ 100% chi phí chương trình nêu trên (tương đương 40.000.000 đồng, phí này chưa bao gồm 
VAT). 
 

Tôi xác nhận thông tin cung cấp trên đây là xác thực và đồng ý với mọi điều khoản đưa ra. 
 
 
CHỮ KÝ ________________________________________________________ NGÀY KÝ ___________________________  
 
 
THÔNG TIN THANH TOÁN 
 
Xin Quý vị cung cấp thông tin để xuất hóa đơn  
Tên Công ty/Tổ chức :…………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
Địa chỉ :…………………………………………………………………………. 
Mã số thuế :…………………………………………………………………….. 
                                                           
 

 
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KINH DOANH HỘI NHẬP TOÀN CẦU (GIBC)   
 
Địa chỉ:  Tầng 16-05, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 
Điện thoại:      (84-8) 3521 0556 Fax: (84-8) 3521 0558 
Mã số thuế:     0 3 0 2 8 6 8 8 6 8 
Tài khoản số:  19028239377011 tại Techcombank, Chi nhánh Gia Định, TPHCM 
Email:    info@gibc.com.vn       Website:  www.gibc.com.vn 
 
Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký đã điền đầy đủ thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ trên.  
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