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PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ 

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - CANADA 

Ngày 20 & 21 tháng 03 năm 2023 

  Mọi hình thức tài trợ dưới đây đều đem lại cho Quý Đơn vị cơ hội quảng bá hình ảnh 

của mình một cách hiệu quả nhất trong Hội thảo quốc tế  “Phát triển quan hệ đối tác bền 

vững giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề” do Hiệp hội 

Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC), Trường Đại học Trà Vinh (TVU), Hiệp hội Các 

Trường Cao đẳng và Học viện Canada (CICan), Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh bang British 

Columbia (BCCIE) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia (NSCC) – đồng tổ chức. 

Thông tin nhà tài trợ được truyền thông rộng rãi trên các ấn phẩm truyền thông 

chính thức của Hội thảo trước, trong và sau sự kiện. 

Tên đơn vị :  

Địa chỉ :  

Người liên hệ:  

Chức vụ :  

Điện thọai : Mobile:  

Email           :………………………………………………………………………... 

● Đồng ý tài trợ với mức như sau:  
(Bằng chữ:______________________________________________________)        

● Hình thức tài trợ (bằng hiện kim hay hiện vật): 
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● Đề xuất hợp tác với các đơn vị thành viên VACC, CICan, BCCIE, cũng như 

NSCC và TVU: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Thông tin liên quan đến thủ tục tài trợ vui lòng liên hệ: 

❖ TS. Chung Tiểu Thúy – Thường trực Tiểu ban Vận động. 

❖ Tel: +84 942011918 

❖ Email: thuychung@tvu.edu.vn 

Thời hạn đăng ký: tài trợ trước ngày 10/3/2023 

Thông tin chuyển khoản: 

- Tài khoản ngân hàng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

- Số tài khoản: 0741000876501 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Trà Vinh - 

Swift code: BFTVVNVX 

 Ngày _____ tháng ______ năm 2023 

                                                                                          Đại diện đơn vị đăng ký tài trợ 

                                                                                                  Ký tên & Đóng dấu 
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