
 
                          ĐƠN GIA NHẬP HỘI VIÊN TỔ CHỨC 

                           HỘI CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                            Application for Organization Member 

 Vietnam Quality Association of Ho Chi Minh City (VQAH) 
 
 

     1. Tên Tổ chức: 
      -      Tiếng Việt : ………………………………………………………………...................…....................…. 
      -      Tiếng Anh : ………………………………………………………………....................…....................… 
      -      Tên viết tắt : ………………………………………………………………...................…...................…. 
      -      Logo :  (đính kèm brochure) ………………………………………………....................……………….. 
      -      Địa chỉ: …………………………………………………………………….....................…..................… 
      -      Điện thoại: ……………............................... Fax:………………………………………....................…... 
      -      E mail: ……................................................Website: …………………………………....................……. 
    2. Ngày thành lập Tổ chức:......................................................……....................………………………………. 
    3. Đặc điểm Tổ chức: (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Công ty 100% 
        FDI, DNTN, Quản lý Nhà nước, Đơn vị sự nghiệp, hình thức khác) …….....................................…............ 
    4. Ngành nghề kinh doanh: ...................……..........……..................…………………………………………... 
       ……................................................……................................................……..........……..............….............. 
    5. Thị trường đang kinh doanh …….............................Thị trường tiềm năng.........................................……… 
    6. Doanh số trong 02 năm gần nhất .................................................................................................................... 
    7. Đã áp dụng tiêu chuẩn ISO:.................................................................................................………………… 
    8. Ngày chứng nhận (ngày ký trong chứng chỉ):……………………………………………………………… 
    9. Tổ chức chứng nhận:...............................................................................……............................……………. 
   10. Tổ chức tư vấn (nếu có): …………………………………………………………………………………… 
   11. Họ và tên người lãnh đạo cao nhất:………………………………………………………………………… 
   12. Đăng ký danh sách các thành viên trong Tổ chức tham gia Hội (Tối đa 04 người): 
         Họ và tên.......................………………………………….Chức vụ………………………………………….. 
         Họ và tên........................…………………………………Chức vụ………………………………………….. 
         Họ và tên.......................………………………………….Chức vụ………………………………………….. 
         Họ và tên.......................………………………………….Chức vụ………………………………………….. 

 
        Cam kết tham gia theo đúng điều lệ và quy chế tài chính Hội Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh. 
        Khi có thay đổi các thông tin trên, cam kết gửi thông báo đến Hội trong vòng 1 tháng kể từ ngày có thay  
        đổi này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên. 
 

    PHÊ DUYỆT CỦA BAN CHẤP HÀNH       …………….., Ngày……..Tháng……..Năm…….. 
                HỘI CHẤT LƯỢNG TP. HỒ CHÍ MINH                                         Đại diện tổ chức 
            Ngày……..Tháng ……..Năm……………..                       (Họ và tên, chữ ký và đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:  Gửi ĐƠN GIA NHẬP bằng 1 trong 2 hình thức sau: 

1. Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:  
Hội chất lượng thành phố Hồ Chí Minh 

                         72 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp,  TP. Hồ Chí Minh 
     2.   Gửi File scan (JPEG / PDF) đến địa chỉ email: vqa.hcm@gmail.com 
 

 
 


