
UBND THANIT PHO HA NOT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S( CONG THUNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

So: J/ /GM-SCT Ha Nói, ngày tháng - nárn 2020 

GIAY Mm 

KInh gi:ri: Ong (Ba) Trixng Van phông dai  din 

D hrnmg dn các van phông dai  din cüa thuang nhân nithc ngoài trên 
dja bàn thành phô thirc hin diiing quy djnh cüa pháp lut Vit Nam, Sâ Cong 
Thucing Ha NOi  to chüc buôi tp huân phô biên pháp lust cho các van phông dai 
din trên dja bàn thành phô Ha Ni vOi nhihig ni dung nhu sau: 

Thô'i gian: 08h00 ngày 11 tháng 8 11am 2020 (thir ba) 

Oja diem: Hi trung 1E, khách sin La Thành, s 226 Van  Phüc, qun 
Ba Dinh, Ha Ni. 

Ni dung: Hurng dn thrc hin Nghj djnh s 07/2016/ND-CP ngày 
25/01/2016 cüa ChInh phü, Thông tix 1 1/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 cüa B 
Cong Thuong, mt so van bàn quy phm pháp lut ye thuê thu nhp cá nhan, 
quàn l lao dng nuâc ngoài lam vic tai  các Van phông dai  din cüa thi.wng 
nhân nithc ngoài tai  Vit Nam 

HInh thu'c tham gia: Min phi 

Sâ Cong Thuo'ng d nghj Ong (Ba) Tru&ng dai  din tham dir và nhân 
viên Van phông tham gia lap tp huân nay dê nàm vüng và tuân thu dung các 
quy djnh pháp 1ut lien quan den hoat  dng cüa Van phông dai  din (so ngu'O'i 
tham gia khOng hgn chê). 

Van phông dai  din tham gia tp hun gui dang k thu mu kern theo 
giây mai ye: PhOng Quán lj Thu'o'ng mgi — SO' COng Thu'o'ng Ha N5i, 1)/a chi. 
PhOng 506, Tang 5, SO 331 C'áu Giáy — Ha Ni,' ngu'd'i lien h: Mr Phgm Trung 
Dà, Ms. Lé Thu Hiên, Ms Diw'ng Thanh Tinh; DT: 024.62691250; Email. 
vpddsoct@gmail. corn  

No'i nhân: 
- Nhu trên;(50) 
- GD Sâ (dé b/c); 
- Lixu VT, QLTMPTD  - 

- 
Nguyen Thanh Häi 
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