
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
CHƯƠNG TRÌNH 

 “Hướng dẫn tuân thủ các quy định trong giao dịch liên kết, phòng ngừa rủi ro 

trong thanh tra, kiểm tra thuế liên quan đến giao dịch liên kết và giải đáp các 

vướng mắc của doanh nghiệp”  

Thời gian: 8:00 – 17: 00, ngày 30-31/05/2019  

Địa điểm: Hội trường Lầu 10, Trụ sở VCCI tại Tp. Hồ Chí Minh,  

Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Đề nghị Quý doanh nghiệp điền thông tin chính xác để làm căn cứ xuất hóa hóa đơn: 

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

Mã số thuế : .......................................................................................................................................... 

Ðịa chỉ: ................................................................................................................................................ 

Ðiện thoại: ...............................Fax:.........................Email: .......................... ....................................... 

Người liên hệ:......................................................... Chức vụ:............................................................... 

Ðăng ký danh sách học viên tham dự  

Stt Họ và tên học viên Chức vụ Điện thoại Email Số tiền 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 Tổng cộng     

Thông tin chi tiết về chương trình:  

- Giảng viên: Giảng viên của Chương trình là các chuyên gia cao cấp về giá chuyển nhượng 

đến từ PwC (Việt Nam) và Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh (Xem tài liệu đính kèm). 

- Chi phí tham dự: Mức phí tham gia chương trình của doanh nghiệp không phải là khách 

hàng của PwC là 4.000.000 đồng/ 1 người. Kinh phí tham dự chương trình của doanh 

nghiệp là khách hàng của PwC là 3.000.000 đồng/ 1 người. (Kinh phí trên bao gồm giải 

khát giữa giờ, tài liệu khóa học và chứng chỉ cho học viên).  

- Thời gian học  : 8:00 – 17:00  ngày 30-31/05/2019  

- Địa điểm   : Hội trường lầu 10 – Trụ sở VCCI  tại Tp. Hồ Chí Minh 

  Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh 

- Quý  doanh nghiệp đăng ký và chuyển tiền trước ngày 28/05/2019 theo thông tin dưới đây:  

Đơn vị thụ hưởng: Viện Phát triển doanh nghiệp 

TK: 001.100. 1519281 – Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, 31-33 Ngô Quyền, Hà Nội. 

Nội dung chuyển khoản: Công ty X chuyển tiền phí tham dự Chương trình ngày 30-31/05/2019 

 

Nơi đăng ký:  Viện Phát triển doanh nghiệp  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Liên hệ:  Nguyễn Hoàng Duy 

ÐT: (024) 35772373 – DĐ: 0916779666 - Fax: (024) 35744031 

Email: duynh@vcci.com.vn 

mailto:duynh@vcci.com.vn

