MẪU 1

BẢNG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN (KHÔNG THU PHÍ)
TRÊN DANH BẠ DOANH NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 2022 – 2023
I. PHẦN THÔNG TIN GIỚI THIỆU TRÊN DANH BẠ (BẮT BUỘC)
Nội dung

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tên công ty / đơn vị:
Tên viết tắt:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Website:

Email:

Văn phòng đại diện
(nếu có):
Tên, Địa chỉ, Điện
thoại, Fax, Email
của từng VPĐD
Nhà máy (nếu có):
Tên, Địa chỉ, Điện
thoại, Fax, Email của
từng Nhà máy
Các hoạt động và sản phẩm chính
(Vui lòng chọn và điền nội dung cụ thể nếu chọn ‘Khác’)
Hoạt động

Sản phẩm

Cao su thiên nhiên

Trồng
Chế biến
Thương mại

Xuất khẩu
Nhập khẩu

Cao su hỗn hợp
SVR 3L
SVR 10

SVR CV60
RSS 3
Khác:…………

Sản phẩm cao su

Sản xuất
Thương mại

Xuất khẩu
Nhập khẩu

Săm, lốp xe
Găng tay
Băng tải

Nệm – gối
Cao su kỹ thuật
Khác:…………

Gỗ cao su

Trồng
Sơ chế
Chế biến

Thương mại
Xuất khẩu
Nhập khẩu

Dịch vụ, hỗ trợ

Giao nhận vận tải
Phân bón - Giống
Hỗ trợ - tư vấn

Người liên hệ về
kinh doanh:
Họ tên, Chức vụ:
Điện thoại, Email:

Gỗ nguyên liệu (vui lòng ghi rõ):
………………….………………….…….
Sản phẩm gỗ (vui lòng ghi rõ):
……………….………………….……….

Hoá chất
Khu công nghiệp
Máy móc thiết bị

Tài chính – ngân hàng
Nghiên cứu – đào tạo
Khác:……………………

II. PHẦN THÔNG TIN PHỤC VỤ THỐNG KÊ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH
(KHÔNG ĐƯA VÀO DANH BẠ)
Nội dung

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tên Thủ trưởng đơn vị &
Chức danh:
Mã số thuế:
Loại hình sở hữu

Doanh nghiệp Nhà nước (trong đó Nhà nước nắm hơn 50% cổ phần)
Doanh nghiệp Dân doanh
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số lao động:
Trong đó, số lao
động nữ:
Thị trường chính:
Tổng doanh thu năm
2021 (tỷ VNĐ):
Tổng kim ngạch xuất
khẩu 2021 (triệu USD):
Các danh hiệu / chứng
nhận về mặt hàng cao
su (ISO, chất lượng, xuất
khẩu uy tín…)
Ghi chú:
* Các công ty / đơn vị có thể cung cấp thêm thông tin về các công ty con hay các nhà máy
với cùng nội dung như Bảng đăng ký trên nhưng trong trang giấy khác.
* Văn phòng Hiệp hội có thể biên soạn lại theo khuôn khổ in ấn của Danh bạ.

Vui lòng gửi Bảng đăng ký thông tin về
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
Email: info@vra.com.vn
Fax: (028) 3932 0372 trước ngày 20/6/2022

…………, ngày
tháng
năm 2022
Đại diện đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Sau khi gửi bảng đăng ký thông tin này về Văn phòng Hiệp hội, nếu đơn vị có phát sinh sự thay đổi thông tin,
vui lòng gửi lại thông tin cập nhật để Văn phòng Hiệp hội kịp thời chỉnh sửa trước khi in ấn.
Người liên hệ: Bùi Thị Xuân Diệu (0916.609 643)

MẪU 2
BẢNG ĐĂNG KÝ & BIỂU PHÍ QUẢNG CÁO
TRÊN DANH BẠ DOANH NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 2022 – 2023
Đối với doanh nghiệp
- 1 trang ruột: 21.500.000 đồng
số sách được nhận là 6 quyển
- ½ trang ruột: 18.500.000 đồng
số sách được nhận là 3 quyển

Đối với Hội viên HHCSVN
- 1 trang ruột: 16.500.000 đồng
số sách được nhận là 6 quyển
- ½ trang ruột: 13.500.000 đồng
số sách được nhận là 3 quyển

* Giá trên đã bao gồm phí thiết kế quảng cáo và CHƯA bao gồm thuế GTGT 10%.
* Trang quảng cáo có kích thước 19 x 27 cm, in ấn offset 4 màu.
* Hợp đồng sẽ được gửi đến những đơn vị có đăng ký quảng cáo và thứ tự trang quảng cáo ưu tiên
cho những đơn vị đăng ký sớm.

Người liên hệ về nội dung quảng cáo:
Họ tên: ………………………………………..Chức vụ:......................................................
Điện thoại: ……………………………………Email:..........................................................
Thông tin Hợp đồng và Hóa đơn đối với công ty / đơn vị đăng ký quảng cáo (vui lòng ghi
đầy đủ và chính xác):
Tên công ty / đơn vị:..............................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Mã số thuế: ............................................................................................................................
Thông tin gửi Hợp đồng và Hóa đơn về công ty / đơn vị (vui lòng ghi rõ thông tin để tránh
thất lạc Hợp đồng và Hóa đơn):
Tên cá nhân / Bộ phận nhận hóa đơn: ..................................................................................
Tên công ty / đơn vị:..............................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................................
Điện thoại: .............................................................................................................................
……………, ngày
tháng
năm 2022
Vui lòng gửi Bảng đăng ký quảng cáo về
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
Email: info@vra.com.vn
Fax: 028.3932 0372 trước ngày 20/6/2022

Đại diện đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

