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HƢỚNG DẪN CHI TIẾT 

1. Thông tin chung 

 
T n Hội chợ:  

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam Cần Thơ  - VITM Cantho 2019 

 

Địa điểm:  

Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ - Thƣơng mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA) 

108A Lê Lợi  C i  hế, Ninh Ki u  Cần Thơ 

 

Thời gian:   29/11-1/12/2019  

 

Giờ mở cửa:  

 Nhà B và C: 8h00 – 18h00 

  hu A (ngoài trời): 8h00 – 20h00 

(Các đơn vị tham gia gian hàng yêu cầu đến trước giờ mở cửa 30 phút )  

        

Chủ trì:  UBND Thành phố Cần Thơ 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam 

Đơn vị tổ chức:  Hiệp hội Lữ hành Việt Nam 

Sở Văn hóa  Thể thao và Du lịch Cần Thơ 

Hiệp hội Du lịch Đồng bằng s ng Cửu Long 

 

Bảo trợ Thông tin: VTV, VOVJourney, TH Cần Thơ 

   Tạp chí Du lịch  Tạp chí Vietnam Traveller,  
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2. C c địa chỉ liên hệ  
 

Ban Tổ chức:    

 

HIỆP HỘI LỮ HÀNH VIỆT NAM 

Địa chỉ: Tầng 1, nhà K  Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc  Ba Đình  Hà Nội 

Tel: +84 4 39427620  / Fax: 84 4 39427621 

Li n hệ gian hàng :  

- Quốc tế: Mr. Cƣơng (098.698.9961 – support@vitm.vn) 

- Trong nƣớc: Ms. Trang (093.458.8936 – contact@vitm.vn) 

 

 

C c đơn vị cung cấp dịch vụ:  
 

 Đơn vị Dàn dựng gian hàng chính thức: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41  phố Ô cách  P.Đ c Giang  Quận Long Bi n  Hà Nội 

ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

Tel : 0982086995 – Ms Phƣơng   

hoặc Email : nthuyduong.vm@gmail.com 

Tel: 0973315978 -  Ms Dƣơng 

 
 

 

mailto:thduong95@gmail.com
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3. Chi tiết kỹ thuật khu vực triển lãm 
 

 

Chi tiết Nhà Triển lãm  

 Nhà A Nhà  B  Nhà C 

Mặt bằng (m2)  2.320 1.944 1.316 

Trọng lƣợng sàn (kg/m2)  1500  200 200  

Chi u cao trần(m)  5 4,5 3,9 

Chi u cao cửa ra vào (m)  4 2.4 2.4 

Chi u cao xây dựng gian hàng tối đa (m)  4,5 4 3,5 

Nguồn điện cung cấp  Một pha: 220V 50Hz  ba pha: 380V 50Hz  

Tần số âm thanh tối đa (dB)  60  60  60  
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4. Thời gian Hội chợ & làm việc ngoài giờ 

 

THỜI GIAN DÀN DỰNG  Ngày Giờ 

Bàn giao đất và dàn dựng gian hàng (đối với đất trống) 26/11/2019 8.00 – 18.00 

Dàn dựng gian hàng (đối với đất trống) 
26-27/11/2019 

28/11/2019 

8.00 – 18.00 

8.00 – 20.00 

Dàn dựng gian hàng  bàn giao và trang trí gian hàng ti u chuẩn  28/11/2019 8.00 – 18.00 

 

 

THỜI GIAN HỘI CHỢ  Ngày Giờ 

Lễ Khai mạc  29/11/2019 7.30 – 9.00 

Thời gian mở cửa (Nhà B & C) 

(Các đơn vị tham gia gian hàng yêu cầu đến trước giờ mở cửa 

30 phút ) 

29-30/11/2019 

      1/12/2019 
8.00 – 18.00 

Thời gian mở cửa (Khu A – ngoài trời) 

(Các đơn vị tham gia gian hàng yêu cầu đến trước giờ mở cửa 

30 phút ) 

29-30/11/2019 

      1/12/2019 
8.00 – 20.00 

 

 

THỜI GIAN THÁO DỠ  Ngày Giờ 

Trong nhà và ngoài trời  
1/12/2019 

2/12/2019 

18.00 – 20.00 

08.30 – 18.00 

 

 

PHÍ LÀM THÊM GIỜ  

Ngày Thời gian Giờ Gi   

2/12/2019 Tháo dỡ gian hàng 18.00 – 20.00 500.000VND 

 

Chú ý: 

- Trong thời gian diễn ra triển lãm (29/11-1/12/2019 ) kh ng đƣợc vận chuyển và tháo dỡ gian 

hàng.  

- Trong thời gian dàn dựng/trang trí gian hàng hoặc vận chuyển hàng vào/ra  khách hàng phải tự 

bảo quản hàng hoá của mình. Ban Tổ ch c sẽ kh ng chịu trách nhiệm nếu hàng hoá của khách bị 

mất  hoặc bị hỏng.  

5. Quy định chung: 
 

5.1. Qui trình đăng ký tham gia: 

Đơn vị nghi n c u tài liệu Hội chợ  lựa chọn và đăng ký gian hàng với Ban Tổ ch c 

(BTC); BTC xác nhận việc đăng ký  th ng báo kinh phí gian hàng và các dịch vụ khác 
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cho đơn vị đăng ký. Đơn vị đăng ký chuyển kinh phí tham gia cho BTC trong thời hạn 

n u trong Th ng báo kinh phí; Sau khi nhận đƣợc thanh toán  BTC gửi Thƣ xác nhận 

thanh toán  các tài liệu li n quan  Sơ đồ mặt bằng gian hàng cho đơn vị tham gia và bàn 

giao mặt bằng tại Hội chợ. 

 

5.2. Qui định v  gian hàng triển lãm: 

5.2.1. Xác định vị trí gian hàng:  

Tr n cơ sở Bản đăng ký  BTC Hội chợ bố trí  sắp xếp các gian hàng  đất trống theo trình 

tự thời gian đăng ký tham gia của các đơn vị  đảm bảo cao nhất y u cầu của đơn vị đăng 

ký  phù hợp với tình hình đăng ký của các đơn vị trƣớc đó. 

5.2.2. Dàn dựng và trang trí gian hàng: 

a) Đối với gian hàng tiêu chuẩn: Đơn vị tham gia có thể tự trang trí gian hàng hoặc 

thu  Nhà thầu chính th c của BTC (C ng ty CP Quốc tế Việt Mỹ) 

b) Đối với đất trống:  

- Đơn vị thi c ng dàn dựng gian hàng phải đăng ký với Nhà thầu chính th c của 
BTC và phải đóng các khoản phí nhƣ:  phí quản lý  phí nguồn điện  đặt cọc ti n 

bảo lãnh thi c ng theo qui định của Nhà thầu  nƣớc và các dịch vụ phát sinh khác 

( nếu có ). Nhà thầu chính th c của BTC sẽ hƣớng dẫn đăng ký thẻ thi c ng  thời 

gian thi c ng  thời gian tháo dỡ gian hàng  những vấn đ  li n quan đến điện  nƣớc  

và những vấn đ  v  dàn dựng khác.  

- Nếu đơn vị chọn Nhà thầu chính th c của BTC để thiết kế và dàn dựng gian hàng  

đơn vị sẽ đƣợc hỗ trợ miễn phí nguồn điện và phí quản lý.  

5.2.3. Gian hàng: 

a) Gian hàng tiêu chuẩn:  

+ Gian hàng ti u chuẩn có diện tích 9m
2
 (3m dài; 3m rộng; 2 5m cao )  bao gồm: hệ thống khung 

nh m ti u chuẩn  thảm trải gian hàng  01 bàn th ng tin (1mL x 0 5mW x 0 75mH); 02 ghế; biển t n 

đơn vị và số hiệu gian hàng (0 3mHx3mL)  01 ổ cắm 13Amp/220V  01 sọt rác;  

     

b) Đất trống:  

+ Diện tích thu  đất trống tối thiểu là 18m
2
 

( Trong trường hợp 1 gian hàng đất trống có nhiều đơn vị cùng tham gia, đề nghị cử ra 01 đại 

diện đăng ký làm việc với BTC) 

 

5.3. Quy định thanh to n: 

5.3.1. Thanh to n: 

 Các đơn vị tham gia thanh toán chi phí thu  gian hàng/đất trống trƣớc khi Hội chợ diễn ra 

 BTC chỉ bàn giao mặt bằng  thẻ và các tài liệu li n quan khi đơn vị hoàn thành mọi thủ tục 

tham gia và nộp đủ kinh phí; 

 Th ng tin chuyển kinh phí đƣợc n u r  trong Th ng báo nộp phí của BTC. 

5.3.2. Hủy tham gia và Hoàn phí: 

 Hủy kh ng tham gia Hội chợ: đơn vị đã có Bản đăng ký tham gia đƣợc coi nhƣ là đã đăng ký 

chính th c  khi hủy kh ng tham gia phải có văn bản chính th c có đóng dấu gửi cho BTC. 

 Phí hủy tham gia bằng: 

 + 30% tổng giá trị thanh toán đối với các trƣờng hợp hủy trƣớc ngày 25/10/2019;  

 + 50% tổng giá trị thanh toán đối với các trƣờng hợp hủy trong thời gian từ 25/10/2019 đến 

25/11/2019. 

 + Kh ng hoàn trả phí đối với các trƣờng hợp hủy sau ngày 25/11/2019. 
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 + Chi phí chuyển ti n sẽ đƣợc trừ vào phí hoàn trả. Việc hoàn phí đƣợc thực hiện sau 01 tháng 

sau ngày kết thúc hội chợ. 

 

5.4. An ninh  an toàn: 

 Các đơn vị tham gia và khách tham dự Hội chợ tuân thủ nghi m túc các qui định v  phòng 

chống cháy nổ  v  đảm bảo an ninh  an toàn theo quy định của pháp luật và BTC. 

 

5.5. C c qui định kh c: 

 Những đơn vị có biểu diễn nghệ thuật tại gian hàng hoặc tại sân khấu ngoài trời phải đăng ký 

với BTC 

 Tuân thủ v  thời lƣợng cũng nhƣ âm lƣợng không đƣợc vƣợt qu  60dB và mỗi lần biểu 

diễn kh ng quá 30 phút/lần  ngày kh ng quá 4 lần. 

 Ngày 29/11/2019 không biểu diễn văn nghệ  c c chƣơng trình hoạt n o kh c tại gian 

hàng. 

 BTC có quy n từ chối việc tham gia của các đơn vị vi phạm nghi m trọng những qui định 

chung tham gia Hội chợ VITM Cần Thơ th ng tin v  Hội chợ và download các tài liệu li n 

quan tại website: www.vitm.vn  

 Đơn vị đảm bảo v  tính pháp lý và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật v  những tài liệu  ấn 

phẩm mà đơn vị trƣng bày  giới thiệu  chào bán tại Hội chợ.  

 

  

 

 

 

http://www.vitm.vn/
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Form CS01:  ĐĂNG  Ý THẺ THI CÔNG 
         ( Hạn đăng ký cuối cùng: 20/11/2019 ) 

T n c ng ty : ___________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :______________________  

I/ Đăng ký thẻ dàn dựng: 

 

Diện tích gian 

hàng (m2) 

Đăng ký mua thêm thẻ 
Thành tiền ( VNĐ ) 

Số lượng Đơn giá (VNĐ) 

< 18m2  100.000đ/thẻ  

< 36m2  100.000đ/thẻ  

>36m2  100.000đ/thẻ  

Cộng :   

 

II/Danh s ch đ  nghị cấp thẻ:  
 

Số TT  Họ và Tên  Chức vụ  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.   

Chú ý: Đơn vị lập danh sách gửi Ban tổ chức nếu số lượng vượt quá danh sách trên. 

 

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41 Ô Cách Đ c Giang,Long Bi n  Hà Nội 

 ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

Ms Phƣơng: 0982086995 hoặc 

Email :nthuyduong.vm@gmail.com 

Ms. Dƣơng: 0973315978 

 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số tài khoản: 10000.106.0000.553 

B c Á Bank – Chi nh nh Hà Nội 

mailto:phuongnguyen@vietmyjsc.com
mailto:thduong95@gmail.com
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Form CS02 : BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG 
 

T n đơn vị :___________________________________________________________________  

Số hiệu gian hàng:_______________________________________________________________ 

Ngƣời đại diện : ____________________________________Ch c vụ : ____________________  

 

Đơn vị thi công, tham gia Hội chợ đã nhận đủ diện tích đăng ký:              và cam kết thực 

hiện các quy định sau:  

1 Thời gian diễn ra Hội chợ :  

 29/11-1/12/2019  hàng ngày mở cửa từ 8h00 – 19h00  

2 Thời gian Thi c ng kết cấu thiết kế đặc biệt ( đối với đất trống ):  

     26/11 – 27/11/2019 : từ 8h00 - 18h00  

     28/11/2019  : từ 8h00 – 20h00 

3 Thời gian bàn giao gian hàng ti u chuẩn  đƣa hàng vào và trang trí gian hàng ti u chuẩn :  

 28/11/2019: từ 8h00 – 18h00  

4 Tháo dỡ và đƣa hàng trƣng bày ra khỏi khu triển lãm :  

 -1/12/2019: từ 18h00-20h00 

 -2/12/2019: từ 8h00 – 18h00  

5 Trong quá trình trang trí và trƣng bày hàng  các đơn vị phải tuân thủ theo các quy định chung của Ban 
Quản lý và Ban Tổ ch c  đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung và các nguy n tắc v  PCCC  kh ng khoan  đục vào 

gian hàng  xuống sàn nhà  tƣờng  cột  …  

6 Mọi vật liệu  kết cấu phục vụ thi c ng phải đƣợc gia c ng trong xƣởng  và tiến hành lắp ráp tại hiện 
trƣờng. Kh ng đƣợc đánh giấy ráp  phun sơn (đƣợc phép lăn sơn)  gây bụi trong nhà triển lãm.  

7 Việc thi c ng dàn dựng và lắp đặt vận hành thiết bị máy móc kh ng đƣợc gây ảnh hƣởng đến các gian 

hàng lân cận và xâm hại đến diện tich ngoài mặt bằng đƣợc bàn giao.  

8 Đơn vị thi c ng có nhu cầu đƣờng điện  tiếp nhận mặt bằng sớm hoặc thi c ng ngoài giờ quy định phải 

đi n vào đơn đăng ký li n quan và thanh toán chi phí cho Ban Tổ ch c.  

Nếu đơn vị thi c ng/c ng ty tham gia Hội chợ vi phạm các quy định tr n đây  Ban Tổ ch c có quy n 

đ  nghị Ban An ninh can thiệp  và bị xử lý theo quy định.  
 

           Bên nhận mặt bằng                                                         Bên bàn giao mặt bằng 
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Form CS03:  ĐĂNG  Ý TỰ THI CÔNG GIAN HÀNG  
( Hạn đăng ký cuối cùng: 29/10/2019 ) 

 

T n đơn vị: _________________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :__________________________ 

 

 Chúng tôi cần thiết kế gian hàng đặc biệt và chỉ định đơn vị dàn dựng sau đây thi công gian hàng:  

T n đơn vị dàn dựng :…….……………….……………………………………….……… 

Địa chỉ: ……….……….……………….…….…………………………….………………  

Tel: ……….…………………………………Fax : ……………….………………………  

Ngƣời li n hệ:…………………………..Email:…………………Mobile:……………….. 

           Nội dung Diện tích (m
2
)    Đơn gi  (VNĐ)               Thành ti n 

I. Ti n bảo lãnh thi công    

1. Gian hàng thiết kế đặc biệt           200.000/m
2
  

II. Phí quản lý    

1. Gian hàng thiết kế đặc biệt           100.000/m
2
  

Tổng cộng  

1. Đơn vị đăng ký khi đã xác nhận vào mẫu đơn  coi nhƣ đã hiểu r  và cam kết thực hiện đúng và đủ các 
quy định của Ban tổ ch c. 

2. Tất cả các nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm dọn dẹp và vận chuyển toàn bộ vật dụng  vật liệu           
phục vụ cho việc thi c ng và trƣng bày gian hàng ra khỏi khu vực nhà triển lãm. 

3. Phí quản lý là khoản phí mà nhà thầu thi c ng phải trả khi vào dàn dựng để đƣợc cấp nguồn điện thi 
c ng  bảo vệ và các dịch vụ khác. Phí quản lý sẽ kh ng đƣợc hoàn lại. Ti n bảo lãnh thi c ng sẽ đƣợc 

hoàn trả khi kết thúc triển lãm  sau khi nhà thầu thi c ng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định sử 

dụng mặt bằng của Nhà triển lãm  đảm bảo kh ng gây hƣ hại v  mặt bằng  trang thiết bị  cơ sở vật chất 

của Nhà triển lãm trong quá trình thi c ng dàn dựng.  

4. Bản vẽ kỹ thuật chi tiết của gian hàng thiết kế đặc biệt phải gửi cho Ban tổ ch c trƣớc 15/10/2019 và đƣợc 

sự chấp thuận của Ban tổ ch c trƣớc khi thi c ng.  

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41 Ô Cách Đ c Giang,Long Bi n  Hà Nội 

 ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

MS Phƣơng: 0982086995 hoặc 

 Email : nthuyduong.vm@gmail.com 

 MS Dƣơng: +84 973315978 

 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số tài khoản: 10000.106.0000.553   

B c Á Bank – Chi nh nh Hà Nội 

mailto:phuongnguyen@vietmyjsc.com
mailto:thduong95@gmail.com


 

HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ CẦN THƠ 
VITM Cần Thơ 2019, 29/11-1/12/2019 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ - Thƣơng mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (CPA)  

108A L  Lợi  Cái Kh   Ninh Ki u  Cần Thơ 

website: www.vitm.vn 
 

12 

 

Form RS01:  ĐĂNG  Ý THẺ RA VÀO  
( Hạn đăng ký cuối cùng: 15/11/2019 ) 

 

T n c ng ty : ____________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :______________________  

Đ  nghị Ban tổ ch c cấp thẻ ra vào cho đại diện đơn vị tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Cần 

Thơ 2019 theo danh sách dƣới đây:  

 

Diện tích gian 

hàng (m2) 

Đăng ký mua thêm thẻ 
Thành tiền ( VNĐ ) 

Số lượng Đơn giá (VNĐ) 

  200.000đ/thẻ  

 

Danh s ch đ  nghị cấp thẻ: 
 

TT Họ và Tên  Chức vụ  

1   

2   

3   

4   

 

Chú ý: Đơn vị lập danh sách gửi Ban tổ chức nếu số lượng vượt quá 4 thẻ. 

 

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 

 

 

 

 
Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41 Ô Cách Đ c Giang,Long Bi n  Hà Nội 

 ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

MS Phƣơng: 0982086995 hoặc 

 Email : nthuyduong.vm@gmail.com 

 MS Dƣơng: +84 973315978 

 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số tài khoản: 10000.106.0000.553   

B c Á Bank – Chi nh nh Hà Nội 

mailto:phuongnguyen@vietmyjsc.com
mailto:thduong95@gmail.com
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Form RS02:  ĐĂNG  Ý THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN 
( Hạn đăng ký cuối cùng: 29/10/2019 ) 

T n c ng ty : ____________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :______________________  
 

Mã SP Thiết bị Đơn gi  (VNĐ) Số lƣợng Thành ti n 

LFL40 Đèn túyp (40W) 227.000   

SP100 Đèn rọi tay ngắn (100W) 286.000   

SPL100 Đèn rọi tay dài (100W)  318.000   

LMF300 Đèn metal (300W) 800.000   

LH300 Đèn Halogen (300W) 681.000   

LH500 Đèn Halogen (500W) 890.000   

K6 Ổ cắm 13 Ampe (một pha 220V) 2.000.000   

K8 Ổ cắm 15 Ampe (ba pha 380V) 2.195.000   

K9 Ổ cắm 30 Ampe (ba pha 380V) 2.405.000   

K10 Ổ cắm 60 Ampe (ba pha 380V) 5.609.000   

 Tổng cộng:    

(Lƣu ý: Tất cả c c nguồn điện phải đƣợc cung cấp bởi nhà thầu chính). 

1. Tất cả các thiết bị đƣợc y u cầu là thu  và đơn vị tham gia triển lãm phải chịu trách nhiệm bằng ti n đối 

với bất kỳ hƣ hại hoặc mất mát nào đối với các thiết bị này. Công ty CP Quốc tế Việt Mỹ (Việt Mỹ 

JSC) đƣợc chỉ định là nhà thầu chính cho thu  thiết bị. Các đơn vị có nhu cầu thu  những thiết bị kh ng 

đƣợc liệt k  ở đây  xin vui lòng li n hệ trực tiếp với Viet My International JSC. Phí thu  thiết bị sẽ 

kh ng đƣợc hoàn trả. 

2. Giá thu  tr n đã bao gồm thiết bị  c ng lắp đặt. Giá thu  thiết bị tr n chƣa bao gồm 10% VAT và áp dụng 
cho toàn bộ thời gian diễn ra triển lãm. 

3. Vui lòng đăng ký trƣớc thời hạn để đƣợc phục vụ tốt nhất. Phí phát sinh 30% sẽ đƣợc cộng th m vào giá 
nếu y u cầu thu  thiết bị sau hạn đăng ký hoặc trong thời gian diễn ra triển lãm. 

4. Tất cả các chi phí tr n đƣợc thanh toán cho: Công ty cổ phần quốc tế việt Mỹ 

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 
Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41 Ô Cách Đ c Giang,Long Bi n  Hà Nội 

 ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

MS Phƣơng: 0982086995 hoặc 

 Email : nthuyduong.vm@gmail.com 

Ms Dƣơng: +84 973315978 

 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số tài khoản: 10000.106.0000.553   

B c Á Bank – Chi nh nh Hà Nội 

mailto:phuongnguyen@vietmyjsc.com
mailto:thduong95@gmail.com
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Form RS03A : ĐĂNG  Ý THUÊ NGUỒN ĐIỆN 
( Hạn đăng ký cuối cùng: 29/10/2019 ) 

T n c ng ty : ____________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :______________________  

 

Mã Hạng mục Đơn gi  (VNĐ) Số 

lƣợng 

Thành ti n 

I. Phí sử dụng nguồn điện (01 ổ c m/ ỳ triển lãm)   

E1 15 Ampe (một pha 220V) 1.260.000   

E2 30 Ampe (một pha 220V) 2.500.000   

E3 60 Ampe (một pha 220V) 3.780.000   

E4 80 Ampe (một pha 220V) 4.410.000   

E5 15 Ampe (ba pha 380V) 5.040.000   

E6 30 Ampe (ba pha 380V) 6.090.000   

E7 60 Ampe (ba pha 380V) 8.400.000   

E8 100 Ampe (ba pha 380V) 11.130.000   

E9 150 Ampe (ba phase 380V) 14.700.000   

II. Phí tiêu thụ điện (01 thiết bị/ ỳ triển lãm)   

E10 Từ 40W trở xuống 286.000    

E11 Từ 100W trở xuống 458.000   

E12 Từ 200W trở xuống  649.000   

E13 Từ 300W trở xuống 954.000   

E14 Từ 500W trở xuống 1.489.000   

E15 Từ 1000W trở xuống 2.195.000   

 Tổng cộng:    

 

(Lƣu ý: Tất cả c c nguồn điện phải đƣợc cung cấp bởi nhà thầu chính). 
1.  Tất cả các thiết bị đƣợc y u cầu là thu  và đơn vị tham gia triển lãm phải chịu trách nhiệm bằng 

ti n đối với bất kỳ hƣ hại hoặc mất mát nào đối với các thiết bị này. Công ty CP Quốc tế Việt 

Mỹ (Việt Mỹ International JSC) đƣợc chỉ định là nhà thầu chính cho thu  thiết bị. Các đơn vị 

có nhu cầu thu  những thiết bị kh ng đƣợc liệt k  ở đây  xin vui lòng li n hệ trực tiếp với Việt 

Mỹ JSC. Phí thu  thiết bị sẽ kh ng đƣợc hoàn trả. 

2.  Các gian hàng tự dàn dựng sẽ phải chịu chi phí kết nối nguồn điện và phí ti u thụ điện tƣơng 

 ng theo đơn giá (I+II). Giá thu  thiết bị chƣa bao gồm thuế VAT 10%. Phí điện sẽ kh ng 

đƣợc hoàn lại. 

3.  Ổ cắm có thể vu ng hoặc tròn  và chỉ gồm 2 lỗ cắm. Các đơn vị kh ng đƣợc phép tự ý kết nối 

bất kỳ thiết bị điện nào khác vào mạng điện chung của triển lãm. KHÔNG ĐƢỢC SỬ DỤNG 

MÁY PHÁT ĐIỆN RIÊNG.) 
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4. Các gian hàng tự dàn dựng phải chịu trách nhiệm an toàn v  điện trong phạm vi gian hàng của 

mình. Mọi sự cố  tuỳ theo m c độ  sẽ bị xử lý theo quy định  và theo pháp luật Việt Nam. Ban 

tổ ch c có quy n chấp nhận hoặc từ chối kết nối điện gian hàng vào mạng lƣới điện chung 

của nhà triển lãm nếu thấy cần thiết để đảm bảo an toàn. 

5. Đối với gian hàng ti u chuẩn  ổ cắm đƣợc cung cấp kèm theo  chỉ đƣợc phép sử dụng miễn phí 

cho tổng c ng suất ti u thụ . Các thiết bị sử dụng kh ng quá 1500W nhằm tránh quá tải. Ổ 

cắm chỉ dùng cho các thiết bị triển lãm th ng thƣờng. 

6.  Vui lòng đăng ký trƣớc thời hạn để đƣợc phục vụ tốt nhất. Phí phát sinh 30% sẽ đƣợc cộng 

th m vào giá nếu y u cầu thu  thiết bị sau hạn đăng ký hoặc trong thời gian diễn ra triển lãm. 

7. Tất cả các chi phí tr n đƣợc thanh toán cho: Công ty cổ phần quốc tế việt Mỹ 

 

 

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41 Ô Cách Đ c Giang,Long Bi n  Hà Nội 

 ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

MS Phƣơng: 0982086995 hoặc 

 Email : nthuyduong.vm@gmail.com 

Ms Dƣơng: +84 973315978 

 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số tài khoản: 10000.106.0000.553   

B c Á Bank – Chi nh nh Hà Nội 
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Form RS03B:  ĐĂNG  Ý NGUỒN ĐIỆN 24/24 
( Hạn đăng ký cuối cùng: 29/10/2019 ) 

T n c ng ty : ____________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :______________________  
 

Mã  Hạng mục Đơn gi  (VNĐ) Số lƣợng Thành ti n 

E31 15Ampe (một pha 220V) 2.520.000   

E32 30 Ampe (một phase 220V) 4.510.000   

E33 60 Ampe (một pha 220V) 10.080.000   

E34 80 Ampe (một pha 220V) 12.600.000   

E35 30 Ampe (ba pha 380V) 13.860.000   

E36 60 Ampe (ba pha 380V) 16.380.000   

E37 100 Ampe (ba pha 380V) 21.420.000   

E38 150 Ampe (ba pha 380V) 45.360.000   

E39 Kết nối đèn  – 100W trở xuống 1.000.000   

E40 Kết nối đèn – 300W trở xuống 1.510.000   

E41 Kết nối đèn – 500W trở xuống 3.780.000   

E42 Kết nối đèn – 1000W trở xuống 7.140.000   

 Tổng cộng    

(Lƣu ý: Tất cả c c nguồn điện phải đƣợc cung cấp bởi nhà thầu chính). 

1.  Tất cả các thiết bị đƣợc y u cầu là thu  và đơn vị tham gia triển lãm phải chịu trách nhiệm bằng ti n đối với 

bất kỳ hƣ hại hoặc mất mát nào đối với các thiết bị này. C ng ty CP Quốc tế Việt Mỹ (Việt Mỹ International 

JSC) đƣợc chỉ định là nhà thầu chính cho thu  thiết bị. Các đơn vị có nhu cầu thu  những thiết bị kh ng đƣợc 

liệt k  ở đây  xin vui lòng li n hệ trực tiếp với Việt Mỹ JSC. Phí thu  thiết bị sẽ kh ng đƣợc hoàn trả. 

2. Giá thu  thiết bị tr n chƣa bao gồm 10% VAT và chỉ thu một lần trong toàn bộ thời gian diễn ra triển lãm. 

3. Vui lòng đăng ký trƣớc thời hạn để đƣợc phục vụ tốt nhất. Phí phát sinh 30% sẽ đƣợc cộng th m vào giá nếu 

y u cầu thu  thiết bị sau hạn đăng ký hoặc trong thời gian diễn ra triển lãm. 

4. Tất cả các chi phí tr n đƣợc thanh toán cho: Công ty cổ phần quốc tế việt Mỹ 

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 
 

 

 

Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41 Ô Cách Đ c Giang,Long Bi n  Hà Nội 

 ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

MS Phƣơng: 0982086995 hoặc 

 Email : nthuyduong.vm@gmail.com 

Ms Dƣơng: +84 973315978 

 

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số tài khoản: 10000.106.0000.553   

B c Á Bank – Chi nh nh Hà Nội 
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Form RS04:  ĐĂNG  Ý THUÊ THIẾT BỊ VIỄN THÔNG 
(Hạn đăng ký cuối cùng: 29/11/2019) 

T n c ng ty : ____________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :______________________  

Mã Thiết bị Đơn gi  

(VNĐ) 

Đặt cọc Số lƣợng Thành ti n 

M8  Điện thoại (thiết bị và đƣờng dây) 5.250.000 9.000.000   

M9  Fax (thiết bị và đƣờng dây)  5.250.000 9.000.000   

Tổng cộng  

Đƣờng Internet cố định Đơn gi   Số lƣợng Thành ti n 

Cáp – một máy một đƣờng 3.780.000   

Cáp – ba máy một đƣờng 5.040.000   

Cáp - bảy máy một đƣờng 6.300.000   

Cáp - mƣời lăm máy một đƣờng 11.340.000   

Internet không dây (cho 1 ngƣời 

dùng) 

3.900.000   

Tổng cộng  

Nguồn nƣớc ( gồm đƣờng dẫn l p đặt cấp 

và tho t) 

   

Tổng cộng  

Đi u kiện sử dụng và thuê thiết bị:    

1. Cƣớc điện thoại và fax kh ng nằm trong chi phí thu  thiết bị và lắp đặt. Phí sử dụng nƣớc và fax sẽ đƣợc tính 

theo ngày. Chi phí sử dụng dịch vụ điện thoại sẽ đƣợc tính tr n cơ sở bản k  chi tiết và sẽ đƣợc khấu trừ vào phí 

đặt cọc. Mọi chi phí phát sinh lớn hơn hoặc ít hơn phí đặt cọc phải đƣợc quyết toán trƣớc khi kết thúc triển lãm. 

2. Phí thu  thiết bị sẽ kh ng đƣợc hoàn lại. Các đơn vị n n đăng ký trƣớc ngày khai mạc ít nhất 20 ngày để 

đƣợc hƣởng dịch vụ tốt nhất. Mọi y u cầu sau đó có thể đƣợc chấp nhận và chịu chi phí phát sinh nhƣ sau: 

 +Sau hạn đăng ký   : + 30% 

 +Trong thời gian diễn ra triển lãm : + 50% 

3. Các đơn vị sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thiết bị đƣợc lắp đặt cũng  nhƣ phí sử dụng 

các thiết bị. Mọi hƣ hỏng hoặc mất mát phải đƣợc đ n bù bằng ti n mặt: 10.000.000 VND đối với máy điện thoại  

10.000.000 VND đối với máy fax. 

4.C ng ty CP Quốc tế Việt Mỹ (Việt Mỹ JSC) đƣợc chỉ định là nhà thầu chính cho thu  thiết bị. Các đơn vị có 

nhu cầu thu  những thiết bị kh ng đƣợc liệt k  ở đây  xin vui lòng li n hệ trực tiếp với Việt Mỹ International JSC. 

5.Tất cả các chi phí tr n đƣợc thanh toán cho: Công ty cổ phần quốc tế việt Mỹ 

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 
Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 

Số 9 ng  41 Ô Cách Đ c Giang,Long Bi n  Hà Nội 

 ĐT: (84.4)36726614 ; Fax: (84.4)38726613 

Email : phuongnguyen@vietmyjsc.com  

MS Phƣơng: 0982086995 hoặc 

 Email : nthuyduong.vm@gmail.com 

Ms Dƣơng: +84 973315978 
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Số tài khoản: 10000.106.0000.553   
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Form RS05: ĐĂNG  Ý THUÊ THIẾT BỊ VÀ VẬT DỤNG 
( Hạn đăng ký cuối cùng: 29/10/2019 ) 

T n c ng ty : ____________________________________________________________ 

Gian hàng số : ____________________ Diện tích gian hàng :______________________  
 

Mã SP Thiết bị 
Đơn gi  

(VND) 
Số lƣợng Thành ti n 

C750 Bàn th ng tin (1000L x 500W x 750H mm) 435.000   

CL750 Bàn th ng tin có khóa (1000L x 500W x 750H mm) 545.000   

TD800 Bàn vu ng (800L x 800W x 750H mm) 610.000   

RD750 Bàn tròn (750 x 760H mm) 318.000   

DC500 Bục trƣng bày 1 (500L x 500W x 500H mm) 490.000   

DC750 Bục trƣng bày 2 (500L x 500W x 750H mm) 663.000   

DC1000 Bục trƣng bày 3 (500L x 500W x 1000H mm) 681.000   

DCQ500 Bục cong trƣng bày 1 (500L x 500H mm) 490.000   

DCQ750 Bục cong trƣng bày 2 (500L x 750H mm) 736.000   

DCQ1000 Bục cong trƣng bày 3 (500L x 1000H mm) 800.000   

DSC-C750 Quầy cong (1400L x 700W x 750H mm) 990.000   

DS750 Tủ trƣng bày 1 (1000L x 500W x 750H mm) 890.000   

DS1000 Tủ trƣng bày 2 (1000L x 500W x 1000H mm) 1.081.000   

DS2000 Tủ trƣng bày 3 (1000L x 500W x 2000H mm) 1.482.000   

DS2500 Tủ trƣng bày 4 (1000L x 500W x 2500H mm) 3.600.000   

DS5-1000 Tủ trƣng bày 5 (500L x 500W x 1000H mm) 681.000   

DS6-2000 Tủ trƣng bày 6 (500L x 500W x 2000H mm) 800.000   

DS7-2500 Tủ trƣng bày 7 (500L x 500W x 2500H mm) 990.000   

DSCQ1000 Tủ cong trƣng bày 1 (500L x 1000H mm) 1.390.000   

DSCQ2000 Tủ cong trƣng bày 2 (500L x 2000H mm) 1.603.000   

DSC-C1000 Tủ trƣng bày cong (1400L x 700W x 2500H mm) 1.200.000   

FC01 Ghế gấp (400L x 400W x 400H) 180.000   

FC01 Ghế da có tay (500L x 500W x 400H) 680.000   

STB01 Ghế bar (350 x 750H) 436.000   

AVS02 TV Plasma 42 inch 4.170.000   

Misc001 Kệ / giá thẳng (nghi ng) (1000L x 300W mm) 227.000   

Misc002 Cây cảnh 300.000   
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Misc003 Giá để tài liệu (350 x 700H mm) 250.000   

Misc004 Giá xếp (240L x 320W x 1500H mm) 1.190.000   

 Tổng cộng    

  

1. Tất cả các thiết bị đƣợc y u cầu là thu  và đơn vị tham gia triển lãm phải chịu trách nhiệm bằng ti n đối 

với bất kỳ hƣ hại hoặc mất mát nào đối với các thiết bị này. C ng ty CP Quốc tế Việt Mỹ (Việt Mỹ JSC) 

đƣợc chỉ định là nhà thầu chính cho thu  thiết bị. Các đơn vị có nhu cầu thu  những thiết bị kh ng đƣợc 

liệt k  ở đây  xin vui lòng li n hệ trực tiếp với Việt Mỹ JSC. Phí thu  thiết bị sẽ kh ng đƣợc hoàn trả. 

2. Giá tr n đã bao gồm thiết bị  vận chuyển và c ng lắp đặt. Giá thu  thiết bị tr n chƣa bao gồm 10% 

VAT và tính suốt cho thời gian diễn ra triển lãm. 

3. Vui lòng đăng ký trƣớc thời hạn để đƣợc phục vụ tốt nhất. Phí phát sinh 30% sẽ đƣợc cộng th m vào 

giá nếu y u cầu thu  thiết bị sau hạn đăng ký hoặc trong thời gian diễn ra triển lãm. 

4. Tất cả các chi phí tr n đƣợc thanh toán cho: Công ty cổ phần quốc tế việt Mỹ 

……..  Ngày…..tháng…..năm…… 

( Ký tên, đóng dấu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vui lòng lưu bản copy và gửi mẫu đăng ký tới: 

Công ty Cổ phần quốc tế Việt Mỹ 
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