LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT
TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
Số: 172 GM/THV
V/v mời tham gia“Đoàn xúc tiến, đầu tư
thương mại, du lịch Hoa Kỳ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: QUÝ ĐƠN VỊ/ DOANH NGHIỆP
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường và xây dựng
Thương hiệu tại Hoa Kỳ và kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ phát triển đầu tư,
chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Phát
triển Thương Hiệu Việt hợp tác với Công ty Beowulf Pte Llc United States Of
America và Văn phòng Luật Tìm Hiểu Luật Pháp Hoa Kỳ về các lĩnh vực khoa học
và công nghệ, phát triển thị trường, xúc tiến đầu tư kinh doanh Việt Nam, Hoa Kỳ.
Trên tinh thần đó, Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương hiệu tổ chức đoàn
xúc tiến, đầu tư Thương mại du lịch Hoa Kỳ, dự kiến từ ngày 04/07/2020 đến
12/07/2020 (9 ngày, 8 đêm). Với mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam có
điều kiện giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm và đầu tư đổi mới công nghệ, phục vụ
sản xuất kinh doanh (với nội dung và bản đăng ký đính kèm).
Để công tác tổ chức được thành công theo kế hoạch (hoàn tất các thủ tục Visa
xuất cảnh). Đề nghị quý đơn vị, doanh nghiệp sớm tiến hành đăng ký về Ban tổ chức.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày: 05/01/2020 đến hết ngày 15/05/2020. Liên hệ: Ms
Thúy Số điện thoại: 0911.089.098, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu
Việt, Lầu 3, P.26-27, Tòa nhà Garden Gate, số 08, Hoàng Minh Giám, Phường 9,
Quận Phú Nhuận, TPHCM.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VPTHV

TM. BAN TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC

Phan Thị Mỹ Yến

BEOWULF PTE LLC
UNITED STATES OF AMERICA

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU VIỆT (THV)

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA
ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ
. 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.
Tên Công ty (viết HOA):
Tên tiếng Anh (viết HOA)
Địa chỉ:
Tel:
Fax:
Mã số thuế:
Năm thành lập:
Ngành nghề hoạt động chính:
Đại diện tham gia 1:
Email:
Đại diện tham gia 2:
Email:

E-mail:
Website (bắt buộc):
Chức vụ:
Di động:
Chức vụ:
Di động:

Doanh nghiệp đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ chưa?

Rồi

Chưa

Thị trường xuất khẩu chính (nếu có):
Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 và 2019 (nếu có):
2. SẢN PHẨM GIỚI THIỆU TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ.
Tên và mô tả
TT
Mã sản phẩm (*)
sản phẩm

Chứng chỉ chất lượng (nếu có)

1
2
3
3. ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ:

Mong muốn gặp đối tác trong lĩnh vực

(Vui lòng ghi rõ cụ thể mong muốn gặp gỡ đối tác)
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4. KHẢ NĂNG GIAO DỊCH TIẾNG ANH.

Doanh nghiệp tự chủ động giao dịch bằng tiếng Anh
Đề nghị Ban Tổ chức hỗ trợ phiên dịch (doanh nghiệp sẽ gửi trước tài liệu giới thiệu của
doanh nghiệp).
5. LỘ TRÌNH ĐĂNG KÝ VISA.

Thủ tục Visa đăng ký phỏng vấn chia làm 03 giai đoạn như sau:
+ Giai đoạn 01: tháng 03/2020
+ Giai đoạn 02: tháng 04/2020
+ Giai đoạn 03 : tháng 05/2020
6. THÔNG TIN LIÊN HỆ.
PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU VIỆT

Lầu 3, P.26-27, Tòa nhà Garden Gate, Số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú
Nhuận, TPHCM.
Ms. Thúy: 091108909, mail: thuy30.thv@gmail.com

Thủ trưởng đơn vị
(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
1. Doanh nghiệp điền đầy đủ các thông tin và gửi bản scan Bản đăng ký này cho
Ban tổ chức trước ngày 15/5/2020;
2. Ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp cử đại diện có thể giao tiếp tốt
bằng tiếng Anh để tiết kiệm thời gian và tối đa hiệu quả công việc;
3. Doanh nghiệp được chọn vui lòng chuẩn bị tài liệu giới thiệu về Doanh nghiệp
bằng tiếng tiếng Anh.
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THÔNG TIN CHI PHÍ VÀ QUY ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VỚI HOA KỲ
Thời gian (dự kiến): từ ngày 04/7-12/7/2020 (09 ngày 08 đêm)
Mức phí: 92.500.000đ

1. GIÁ PHÍ BAO GỒM:
• Vé máy bay khứ hồi theo đúng lịch trình đính kèm
• 7 đêm khách sạn 3 sao hoặc tương đương, tiêu chuẩn 2 người/phòng. Khách
sạn phù hợp theo lịch trình di chuyển và làm việc của đoàn
• Chi phí ăn uống
• Chi phí tham quan thắng cảnh
• Các phí phục vụ đoàn làm việc theo lịch trình đính kèm (xe vận chuyển, tổ
chức gặp gỡ, mời chuyên gia, …)
• Tiền TIP (theo văn hóa Hoa Kỳ)
• Bảo hiểm du lịch cho Quý doanh nghiệp trong suốt chuyến.
2. GIÁ PHÍ KHÔNG BAO GỒM:
• Phí làm hộ chiếu hoặc gia hạn hộ chiếu (trường hợp còn hạn dưới 6 tháng)
• Lệ phí Visa nhập cảnh Hoa Kỳ khoảng 260 USD/người
• Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, giặt ủi trong khách sạn
• Phụ thu phòng đơn trong trường hợp khách yêu cầu 1 người/phòng (nếu có)
• Phí check in sớm
• Phí chuyển khoản
• Phí chênh lệch giá vé máy bay trong trường hợp ở lại thăm thân nhân về sau
đoàn hoặc thay đổi hành trình/ngày bay so với lịch trình của đoàn (nếu có)
• Các chi phí khác không đề cập trong giá dịch vụ.
3. ĐIỀU KIỆN HỦY CHUYẾN ĐI– TÍNH THEO NGÀY LÀM VIỆC:
• Sau khi đăng kí tham gia: 35% mức phí
• Trước ngày khởi hành 20 – 30 ngày: 85% mức phí
• Trước ngày khởi hành 15 – 19 ngày: 100% mức phí
Nếu Quý Doanh nghiệp không tham gia được chuyển đi do bị tai nạn, đau ốm có
giấy chứng thực của bác sĩ và bệnh viện…thì Quý doanh nghiệp phải báo ngay cho
BTC Quý doanh nghiệp phải chịu những chi phí dịch vụ mà BTC đã thực hiện bao
gồm: những khoản phí phạt của Hãng hàng không, các dịch vụ phía nước ngoài như
khách sạn, xe, nhà hàng…
Đồng thời, việc chuyến đi của Quý khách dưới mọi hình thức sẽ được BTC sẽ
thông báo với LSQ/ĐSQ về việc không đi đúng ngày như hồ sơ xin visa. Bên cạnh
đó, visa của Quý doanh nghiệp có thể sẽ bị hủy bởi LSQ/ĐSQ.
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Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với BTC hoặc qua fax, email
và phải được BTC xác nhận. Việc huỷ chuyến qua công văn không được chấp
nhận.
Một vài lưu ý khác:
Khi đăng ký tham gia, hộ chiếu của Quý khách phải còn hạn trên 6 tháng tính đến
ngày về.
•
•
•
•
•

•
•

Trong trường hợp ở lại thăm thân nhân, Quý doanh nghiệp vui lòng thông
báo với BTC trước khi đăng ký để được hướng dẫn thủ tục.
Trường hợp Quý doanh nghiệp không được xuất cảnh và nhập cảnh vì bất kỳ
lý do gì, BTC sẽ hủy hồ sơ tham gia, nhưng trước 40 ngày.
Tùy theo điều kiênp thực tế mà chương trình làm việc có thể thay đổi cho phù
hợp, tuy nhiên tổng địa điểm làm việc trong lịch trình vẫn đảm bảo đầy đủ.
Chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng
không.
Trong những trường hợp khách quan như: Thiên tai, khủng bố, biểu tình, sự
cố hàng không (trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay..) hoặc
do sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng …thì
BTC sẽ được quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn
cho doanh nghiệp. BTC sẽ xem xét để hoàn trả những chi phí không tham
quan cho Quý doanh nghiệp trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch
vụ đã đặt và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào
khác).
BTC sẽ không hoàn lại tiền cho những dịch vụ Quý doanh nghiệp không sử
dụng trong chương trình này vì bất cứ lý do gì.
Vì tính chất của lịch trình làm việc. Nếu đoàn không đủ 10 doanh nghiệp trở
lên thì sẽ sắp xếp lại lịch trình.

*LƯU Ý:
Trong trường hợp quý doanh nghiệp đi theo nhóm hoặc gia đình có người trong
nhóm hoặc gia đình bị từ chối visa thì BTC chỉ hoàn cọc lại cho khách bị từ chối
visa còn những khách còn lại bắt buộc tham gia theo đúng lịch trình ban đầu của
BTC.
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