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CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2019 
 
- Tên đề án: Hội chợ Thủy sản và Nghề cá Trung Quốc – Thanh Đảo 2019 
- Thời gian (ghi rõ ngày, tháng, năm): Từ ngày 30, 31/10 & 01/11/2019 
- Địa điểm (ghi địa chỉ cụ thể):Trung tâm triển lãm Quốc tế Thanh Đảo – Trung Quốc 
- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam - VASEP 
- Điện thoại:          84. 28. 62810430                   Fax:          84. 28. 62810438 
- Email:  vasephcmcity@vasep.com.vn Website:        www.vasep.com.vn  
- Người liên hệ: Bà Tô Thị Tường Lan  Chức vụ: Phó tổng thư ký. Điện thoại: 28.62810430- ext 35 

 
ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI CHỢ 

- Tên đơn vị:……………………………… ...................................................................................  
- Địa chỉ: ………………................................................................................................................... 
- Mã số thuế:......…………………………….................................................................................... 
- Điện thoại:…………………………………….Fax:……………………………………............... 
- Email:…………………………………………Website:…………………………………............ 
- Người liên hệ:………………………Chức vụ:……………….. Điện thoại:…………….............. 
- Vốn pháp định:...................................Doanh thu hàng năm:........................................................... 
- Thị trường xuất khẩu chính:............................................................................................................ 
- Số lượng lao động trực tiếp tại DN:........................ Năng lực SX tối đa hàng tháng:..................... 
- Loại hình đơn vị:............................................................................................................................. 
□Tổ chức XTTM □Doanh nghiệp                                    □ HTX              
- Sản phẩm trưng bày:…………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Chúng tôi đăng ký tham dự Hội chợ theo các nội dung sau: 
 
1. Thuê gian hàng và các thiết bị trưng bày: 
 
STT Hạng mục Đơn giá 

(triệu 
đồng) 

Số 
lượng 

Thành tiền 
(triệu 
đồng) 

NN hỗ trợ ĐV tham gia 
phải trả 

1 Chi phí tham gia gian hàng 
riêng diện tích 9m2  

     35      01 35 100% chi phí 
mặt bằng + 1 
phần thiết  
kế dàn dựng, 
trang thiết  
bị 

Các hạng mục 
không được phê 
duyệt bao gồm 
quảng bá, trình 
diễn sản phẩm,  
và các chi phí 
khác 

 Tổng   35 ….. …… 
 
2. Cam kết của Đơn vị tham gia: 
 
a. Tuân thủ quy định tại điều 135 Luật Thương mại về Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại ở nước ngoài. 
 
b. Nghiêm túc tuân thủ nội quy của Ban tổ chức và các quy định pháp luật hiện hành. 

 
 

......................., ngày ……./…../2019 
 (Thủ trưởng đơn vị đăng ký tham gia ký tên, đóng dấu) 

 


