
FIG Working Week Hanoi 2019 

Đơn đăng kí FIG Working Week Hanoi 2019 
Hà Nội, Việt Nam, 22.04.2019 – 26.04.2019 
 
Vui lòng điền vào đơn sau và gửi đến email figwwhanoi2019@dhavietnam.vn  để đăng  kí tham dự FIG WW Hanoi 2019 
và được hướng dẫn thanh toán phí đăng ký hội nghị bằng chuyển khoản 

 

Thông tin đăng ký 

 

Tên:  

Họ và tên đệm:  

Cơ quan/ tổ chức:   

Điện thoại cơ quan:  

Địa chỉ:  

Thành phố:   

Mã bưu chính: 10000 

Quốc gia: VIETNAM 

Địa chỉ thư điện tử:  

Điện thoại liên hệ cá nhân:  

 

 

A. Phí đăng kí  hội nghị         

Lưu ý phí đăng kí cho tất cả các tour và bữa tối cần được thanh toán trước khi Tuần làm việc FIG diễn ra. Gói tour và 
bữa tối chỉ được xác nhận khi quí đại biểu đã hoàn thành xong thủ tục thanh toán, 
 
Phí đăng kí đại biểu bao gồm: các chương trình hội nghị, vé vào cửa khu vực triển lãm, các bữa trưa và giải khát giữa 
giờ, Tiệc Chào mừng, Lễ khai mại, Tiệc Chia tay và túi xách hội nghị.  

 

Phí đăng ký cho Kỳ hội nghị từ 22/4/2019 đến 26/4/2019 

Chi tiết đăng ký Phí đăng ký (áp dụng 
đến ngày diễn ra hội 

nghị) 

Tổng số đại 
biểu tham dự 

Tổng phí cần thanh toán 

Đại biểu hội nghị 6,750,000 VND 
 
 

 VND 

Nhà trắc địa trẻ 
(Sinh viên đại học, thạc sĩ và những 
chuyên gia mới tốt nghiệp trong vòng 
5 năm) 

2,700,000 VND  VND 
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Phí Hội thảo trước hội nghị 

Trước tuần làm việc FIG nhiều sự kiện sẽ được tổ chức để đại biểu có được những trải nghiệm trọn vẹn 

nhất. 

Tên các sự kiện Phí đăng ký 
tham dự 

Tổng số đại 
biểu đăng ký 

tham dự 

Tổng tiền cần thanh toán 

Cuộc họp những nhà trắc địa trẻ 
Châu Á- Thái Bình Dương – Sự 
kiện trong 2 ngày vào Chủ Nhật 
21.04.2019 lúc 09:00 

1,484,000 VND  VND 

BIM cho nhà trắc địa - Chủ Nhật 
21.04.2019 lúc 09:00 

1,620,000 VND  VND 

Hệ quy chiếu trong trong nghiên 
cứu chuyên đề thực hành- Sự 
kiện trong 2 ngày vào thứ Bảy 
21.04.2019 lúc 09:00 

3,240,000 VND  VND 

 

B. Tài trợ tự nguyện Số tiền 

  

Tài trợ tự nguyện cho Quỹ FIG VND 
 

Phương thức thanh toán 

Nếu quí đại biểu là địa biểu Việt nam, vui lòng chọn ”Tôi sẽ thanh toán qua chuyển khoản” 

Tôi sẽ thanh toán qua chuyển khoản 

Lưu ý:  Phí quản lí cho chuyển khoản ngân hàng là một khoản cố định 2.00 EUR 

Lưu ý: Trong trường hợp huỷ đăng ký sau khi đã trả tiền thì chính sách hoàn trả sau đây sẽ được áp dụng: 
 
Cho đến ngày 22.01.2019 (90 ngày hoặc 90 ngày trở lên trước ngày đầu tiên diễn ra hội nghị) – hoàn trả đầy đủ trừ chi 
phí quản lí 50 EUR 
Từ ngày 23.01.2019 đến ngày 23.03.2019 (30 đến 89 ngày trước ngày bắt đầu) – 50% của tổng thanh toán 
Sau ngày 23.03.2019 – Không hoàn trả 

 Tôi đồng ý đã đọc chính sách huỷ bỏ và bảo mật của FIG Click to read 

 Tôi muốn đăng kí nhận thông tin điện tử từ FIG hàng tháng 

Nếu bạn là đại biểu Việt nam và đăng ký cho nhóm đại biểu, vui lòng download form tại đây:………; điền 

danh sách đại biểu đăng ký vào form và gửi tới Ms. Hà Nguyễn Thu vào địa chỉ thư điện tử 

figwwhanoi2019@dhavietnam.vn để đăng ký cho nhóm và được hướng dẫn thủ tục chuyển khoản phí đăng 

ký. 

 

https://www.fig.net/registrations/pdf/33_terms_and_conditions.pdf
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