
 

 

 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ BÌNH DƯƠNG 

----------------------- 

 
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN 

LẬP HỒ SƠ GIA NHẬP HỘI VIÊN BIFA 

 

I. Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia Hiệp hội. 

- Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ, chế biến gỗ và các dịch vụ có liên 

quan. 

- Doanh nghiệp FDI theo quy định hiện hành được tham gia Hiệp hội với tư cách 

là Hội viên liên kết. 

- Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh bạn. 

II. Thủ tục đăng ký tham gia Hiệp Hội: 

1. Phiếu đăng ký tham gia (Theo mẫu đính kèm) 

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh. 

3. Các giấy tờ khác: Bảng kê khai thông tin doanh nghiệp (Theo mẫu), Catalogue 

Name card của người liên hệ… 

III. Quy trình xét duyệt hội viên: 

- Sau khi Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký tham gia, BCH Hiệp Hội sẽ họp 

xem xét, thông qua việc gia nhập là Hội viên của Bifa bằng quyết định công 

nhận Hội viên. Quyết định công nhận hội viên sẽ được gởi tới Doanh nghiệp. 

- Lễ công bố hội viên mới của Hiệp hội sẽ được tổ chức trang trọng trong các sự 

kiện của Hiệp hội. 

IV. Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên:  

- Thực hiện theo Điều lệ của Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương. 

V. Hội phí và phí gia nhập:  

- Hội phí: 3 triệu đồng/năm  

- Phí tham gia: 1 triệu đồng (đóng 1 lần khi mới gia nhập) 

Nộp phí và hội phí được chuyển khoản vào Tài khoản của BIFA: 

 Tên TK: Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương 



 

 

 Số TK: 6511.0001.7864.23 

 Ngân hàng BIDV- CN Nam Bình Dương 

 

Thông tin liên hệ: 

Văn phòng Hiệp Hội Chế Biến Gỗ Bình Dương 

Đ/C: Tầng 11, Becamex tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một. 

ĐT: 0274.222.1735         Email: vanphong@bifa.com         Website: www.bifa.com   
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