
 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

- Tên đơn vị:  ............................................................................................................................................  

- Địa chỉ:  .................................................................................................................................................  

- MST:………………………………………………………………………………………………………. 

 (Lưu ý : Phần thông tin trên BTC sẽ dùng để xuất Phiếu thu thanh toán và in bảng tên DN trên gian hàng. 

Quý Doanh nghiệp vui lòng điền thông tin đầy đủ và chính xác) 

- Website: ........................................................................... Fax: ..............................................................   

- Người phụ trách:  ............................................................. ĐTDĐ:  ........................................................  

- Điện thoại: ........................................................................ E-mail:  ........................................................  

Link tải logo Doanh nghiệp:.......................................................................................................................... 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ  

Doanh nghiệp đánh dấu vào các mục đã chọn 
 

1. ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG NGÀY HỘI VIỆC LÀM 
 

 Đăng ký số lượng gian hàng:  01 ☐  02 ☐  03 ☐  04 ☐ 

 Đăng ký vị trí gian hàng: …………………………………………………………… 

 Số tiền:…………….gian x 7.000.000đ = …………………..đ   

 
2. ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ NGÀY HỘI VIỆC LÀM  

 
  Tài trợ Kim Cương NHVL 2022 (Số tiền: 100.000.000đ) 

  Tài trợ Vàng NHVL 2022 (Số tiền: 80.000.000đ) 

  Tài trợ Bạc NHVL 2022 (Số tiền: 60.000.000đ) 

  Tài trợ Đồng NHVL 2022 (Số tiền: 40.000.000đ) 

3. Tổng số tiền chuyển (1+2) :………………...........đ 

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………) 

 



III. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN 

Tên tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  

Số tài khoản: 110 00000 8345. Tại Ngân hàng Công Thương, chi nhánh Đông Sài gòn  

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung chuyển khoản : Tên đơn vị nộp tiền - Tham gia (Tài trợ...) ngày hội việc làm 2022 

 

Lưu ý:  

 Doanh nghiệp đăng ký tham gia và chuyển khoản trước ngày 30/09/2022, DN sẽ nhận được 

Phiếu Thu sau 1 tuần. Nếu DN chuyển khoản sau ngày 30/09, Phiếu thu sẽ nhận được sau ngày 

14/10/2022 

 Để kịp cho công tác tuyên truyền, Doanh nghiệp vui lòng gửi về BTC các nội dung sau: 

 Phiếu đăng ký tham gia và tài trợ (vui lòng check và điền đầy đủ thông tin) 

 Logo Công ty (đuôi .cdr hoặc .jpg) 

 Thông tin tuyển dụng 

 

 

 

 

 

 

 

Người phụ trách  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                                    Lãnh đạo DN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 


