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PHIẾU ĐĂNG KÝ 

GIA NHẬP HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Tôi tên là:  ..................................................................  Nam          Nữ   

Ngày sinh: ........................................... Nơi sinh: .............................................................  

Số CMND (Hộ chiếu) ........................... Ngày cấp: ..........................Nơi cấp: ...................  

Chức vụ:  .........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................................  

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

Điện thoại: .............................. Fax: ................................... Di động: ................................  

Email: ........................................................... Website: .....................................................  

Số giấy phép kinh doanh ........................ Ngày thành lập doanh nghiệp: ........................  

Ngành nghề sản xuất: .....................................................................................................  

Nguyên liệu chính (loại gỗ,..) :  ........................................................................................  

Sản phẩm chủ yếu: .........................................................................................................  

Thị trường chính:  Trong nước: ….%  Xuất khẩu: ….%, nước: ..................................  

Tổng số lao động:…………………Diện tích xưởng: ........................................................  

Vốn đăng ký .................................Doanh số (năm gần thời điểm đăng ký): ....................  

Sau khi đọc bản Điều lệ về tổ chức hoạt động của Hiệp Hội Chế Biến Gỗ Bình Dương, 
tôi xin được kết nạp làm thành viên chính thức của Hội và cam kết thực hiện đúng các 
quy định của Điều lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

……………, ngày …… tháng …… năm …… 

                            Người đăng ký 

                        (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 Đính kèm 

 2 danh thiếp. 

 2 bộ thông tin giới thiệu về hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp (brochure, catologe, CD…)  
 

Để thuận tiện hơn trong việc liên lạc cũng như cung cấp thông tin đến từng Thành viên trong Hội 

một cách nhanh chóng và chính xác, vui lòng cho biết thêm thông tin về: 

Họ tên Thư ký/ Trợ lý: ..........................................................................................................................  

Di động: ................................................... Email: ..................................................................................  
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REGISTRATION FORM 

JOIN BINH DUONG FURNITURE ASSOCIATION 

Dear: BINH DUONG FURNITURE ASSOCIATION COMMITTEE 

My name is:                                                                                        Male Female 

Date of Birth:                                                                                      Place of Birth: 

ID number (Passport)                        Date of issue:                            Place of issue: 

Position: 

Company's name: 

Address: 

Phone:                                                Fax:                                           Mobile: 

Email:                                                 Website: 

Business license number                                    Business establishment date: 

Manufacturing industry: 

Primary materials (type of wood): 

Main products: 

Main market: � Domestic: ….% � Export: ….% � Nationality: 

A total number of employees:…………………… Factory area: 

Registered capital                        Turnover (year near the time of registration): 

After reading the Charter about Bifa Association organizing activities, I would like to be 

admitted as an official member of the Association and commit to strictly complying with the 

provisions of the Charter. 

…………, day….. Month…. Year ….. 

Subscribers 

(Signed and sealed) 

 

The Attachment 

● 2 business cards. 

● 2 sets of information about the company's image and products (brochure, catalog, CD...) 

To be more convenient in communicating as well as providing information to each member of 

the Association quickly and accurately, please provide more information about: 

Name of Secretary/Assistant: 

Mobile:                   Email: 

 

 


