PHIẾU ĐĂNG KÍ ĐẠI BIỂU
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THUỶ KHÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 20
Cần Thơ, 27–29 tháng 7 năm 2017
Họ và tên: ...................................................................................... Học hàm, học vị: ...........................................................................
Cơ quan: ...............................................................................................................................................................................................
Điện thoại di động: ....................................................................... Địa chỉ E-mail: ..............................................................................

Kính đề nghị các Đại biểu tham dự Hội nghị hoàn tất các thông tin sau và gửi về bàn Thư kí:
Thành tiền (VNĐ)

1. Hội nghị phí 500,000đ (400,000đ đối với Đại biểu là sinh viên)
bao gồm các bữa ăn trưa và tài liệu Hội nghị
Đăng kí (Ăn / Không ăn)
- Đăng kí ăn bữa Trưa ngày 27/7 (tại nhà khách Thành ủy): ________________________________
- Đăng kí ăn bữa Trưa ngày 28/7 (tại khách sạn Cửu Long): _______________________________
- Tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Hội tối 27/7 (tại khách sạn Cửu Long): ________________________
2. Đóng Hội phí năm 2017/ Đăng ký hội viên mới (150,000 đ/năm)
3. Lệ phí In Tuyển tập 2017: Tác giả chính của báo cáo sẽ phải nộp lệ
phí này để được xem xét IN báo cáo của mình trong Tuyển tập 2017
(không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng).
4. Mua Tuyển tập

Số bài báo

Lệ phí in 1 bài
(VNĐ)

300,000
Số quyển

Lệ phí 1 cuốn
(VNĐ)

- Tuyển tập 2012-2015

300,000

- Tuyển tập 2016 (Các Đại biểu đã đóng tiền từ năm 2016 sẽ được
nhận Tuyển tập tại bàn Thư kí).

350,000

5. Đóng tiền ăn cho người đi kèm

Số người

Tiền ăn (1 suất)

- Đăng kí ăn bữa Trưa ngày 27/7:

100,000

- Đăng kí ăn bữa Trưa ngày 28/7:

100.000

- Tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Hội tối 27/7:
6. Tham quan BTC khuyến khích và hỗ trợ các Đại biểu và người nhà
đăng ký thăm quan Cà Mau.

Thành tiền (VNĐ)

Số người

Thành tiền (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

Miễn phí

Miễn phí

Tiền tham quan
(VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

Cà Mau :

- Số người lớn

600,000

từ 14h 28/7 đến 18h 29/7

- Số trẻ em (dưới 10 tuổi)

300,000

TỔNG SỐ TIỀN NỘP:
Đại biểu tự Cộng các khoản từ 1 đến 6 rồi ghi vào ô bên phải
Sau đó đến nộp tiền và lấy tài liệu tại bàn Thư kí

Đại biểu giữ lấy phần này để nhận PHIẾU THU tại bàn ghi phiếu thu.
Số tiền đã thu là: ………………………………. .VNĐ
Người thu tiền

Đại biểu ký xác nhận
(Ghi rõ họ tên)

