
UBND THANH PHO HA NOT  CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
SO CONG THUNG Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

S& 4/ /SCT-QLTM Ha N5i, ngày 1 tháng4'O nám 2020 

Vv tp hun ph bin phap 1ut cho 
các to chüc KT có von dâu tir nithc 

ngoài tai  Ha Ni 

KInh g1ri: Ong (Ba) Giám dc cong ty 

Nhm h trY các t chüc kinh t có vn du tu nuóc ngoài trén dja bàn 
thành phô Ha Ni thirc hin dung quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam, S Cong 
Thucmg Ha Ni to chüc buôi tp huân phô biên pháp 1ut vâi nhftng ni dung 
nhu sau: 

Thô'i gian: Tü 08h00 ngày 29 tháng 10 nàm 2020 (thu näm) 

Da dim: Hi tru?mg Sen Trng AB, tng 2, khách sn CWD, so 20 phô 
Thiiy Khuê, qutn Tây Ho, Ha Ni. 

Ni dung: Ph bin quy djnh cüa pháp 1ut lien quan dn doanh nghip 
có vOn dâu tu nuâc ngoài hott dng mua ban hang hóa và các hot dng tr1rc 
tiêp lien quan den mua ban hang boa 

Si Cong Thuong d nghj Ong (Ba) Giám d& cong ty tham dr và cü nhân 
viên cOng ty tham gia 1p  tp huân nay dê näm vng và tuân thu dung các quy 
djnh pháp 1ut lien quan den hot dng cüa doanh nghip (so ngu'âi tharn gia 
khOng hgn chê). 

Doanh nghip tharn gia ttp hun gui dàng k thu miu kern theo giy môi 
truóc ngày 29/10/2020 ye: PhOng Quán lj Thu'o'ng rni — SO' COng Thirong Ha 
N5i, Dja chi. PhOng 506, Tang 5, SO 331 Câu GiOy — Ha Nói; Lien h: Mr 
Phgrn Trung Dà, Ms. Hoàng Phwo'ng Chi; DT. 024.6269 1250, Email: 
fdisoctgrnail.com. 

Noinhân: 
- Nhu' trén; (50) 
- Li.ru VT, QLTMPTD fr 

KT.GIAM DOC 



PHIEU DANG K THAM DV 
Tp hun ph bin pháp 1ut cho các 

t chüc kinh t có vn dtu tu nuâc ngoài 
(Ngày 29/10/2020) 

KInh g11i: Phông Quán 1 Thuang mi - Sâ Cong Thucmg Ha Ni 

Ten t chirc kinh t có vn du tu nuâc ngoài  

Dja chi  

Din thoti Fax  

E-mail:  

Nganh ngh& linh virc hot ctng  

Däng k tham dir: 

* NguO'i dang k tham gia: 

1  ;Chi'rc vu  ; Din thoai  

2  ;Chircvii  ;Diênthoi  

3  ;Chücv%l  ;Dinthoti  

4  ;Chücvu  ;Diënthoai  

5  ; Chfrc vi  ; Din thoti  

Ghi chi: D nghj Quj doanh nghip gl'ri phié'u dàng kj qua Email hoc dzthng 
bu'u din den Sà Cong Thu'o'ng Ha Ni trwO'c ngày 28/10/2020 

Tel. 024. 62691250, 
Email: fdisoctgmail. corn 

Ha Ni, ngày tháng näm 2020 
Dii din theo pháp luãt cüa cong ly 

(K5 ten, dóng ddu) 
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