
Các doanh nghiệp quan tâm tham gia Chương trình Tư vấn Vì ngành điện tử Việt Nam vững bền và mạnh 
mẽ hoàn thành Bản Đăng ký tham gia bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và gửi về hòm thư điện tử 
hongngocmai@gmail.com và kimhue@ilo.org hạn chót 17.00 GMT+7 ngày 18/4/2022 dưới định dạng bản 
quét PDF với con dấu của doanh nghiệp và chữ ký của người có thẩm quyền. Xin vui lòng điền thông tin về 
doanh nghiệp theo mẫu dưới đây.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1.1. Tên doanh nghiệp: 

1.2. Mã số doanh nghiệp: 

1.3. Địa chỉ doanh nghiệp (ghi cụ thể địa chỉ (các) cơ sở sản xuất mà doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ dịch vụ  

 tư vấn):

1.4. Tên người liên lạc: 

1.5. Chức danh của người liên lạc: 

1.6. Địa chỉ email của người liên lạc: 

1.7. Số điện thoại của người liên lạc: 

II. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP
2.1. Tổng số lao động của doanh nghiệp: 

2.2. Tổng số công nhân (lao động trực tiếp tham gia sản xuất không nắm vị trí quản lý): 

2.3. Tổng số lao động của doanh nghiệp tham gia Công đoàn (nếu có): 

2.4. Tổng quan về định hướng và mong muốn cải thiện của doanh nghiệp (nêu ngắn gọn, tối đa 200 từ)

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA

VÌ NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 
VỮNG BỀN VÀ MẠNH MẼ

Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp



III. CÁC NỘI DUNG MONG MUỐN VÀ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

Đánh dấu        vào các nội dung Doanh nghiệp mong muốn và cam kết tham gia trong Chương trình Tư vấn

Các khóa tập huấn tiêu chuẩn

Các khóa tập huấn tự chọn

Các hội thảo chuyên đề

Chương trình Nhân viên nòng cốt nhà máy

Các khóa tập huấn từ xa (e-learning)

Chương trình tư vấn trực tiếp và trực tuyến về tuân thủ lao động

Chương trình tự đánh giá, xác định nhu cầu cải thiện và lộ trình cải thiện

Các hội thảo và hoạt động đánh giá, tổng kết Chương trình

Các yêu cầu khác, nếu có. Xin ghi rõ 

III. TUYÊN BỐ VÀ CAM KẾT

Doanh nghiệp tuyên bố và cam kết rằng

Việc tham dự vào Chương trình Tư vấn doanh nghiệp của VCCI và ILO là chấp nhận ràng buộc các điều 
khoản và điều kiện do Ban Tổ chức đưa ra trong Tài liệu Hướng dẫn tham dự. 

Thay mặt [tên Doanh nghiệp]  ____________________________________________________________________________________, 
tôi xác nhận rằng tất cả thông tin trong bản đăng ký này là chính xác trên mọi khía cạnh và có thể 
được xem xét cho các liên hệ tiếp theo.

Họ và tên, chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu xác nhận

Ngày: 


