CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHẢO SÁT ĐỂ CHÀO GIÁ
REGISTRATION SHEET OF SURVEY PARTICIPATION
FOR QUOTATION OF SERVICE
(Gói cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Công ty Cp Dược Hậu Giang)
(Package of Providing Industrial Hygiene Service at DHG Pharma Company)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
Kind attn.: DHG Pharma Company
Căn cứ vào Thư mời tham gia khảo sát để chào giá gói cung cấp dịch vụ vệ sinh công
nghiệp năm 2021 số: 07/TM-DHG ngày 12/10/2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu
Giang, chúng tôi:
Pursuant to the Survey Invitation Letter for quotation of package of providing Industrial
Hygiene Service in 2021 No.07/TM-DHG on October 12th,2020 at DHG Pharma
Company, we are:
-

Tên doanh nghiêp:……………
Name of company:

-

Địa chỉ:…………………
Address:

-

Mã số thuế:…………….
Tax code:

-

Người đại diện theo pháp luật:…………
Legal representative

Xin được đăng ký tham gia khảo sát để chào giá gói cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp
năm 2021 tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
Would like to register for joining the survey for quotation of package of providing Industrial
Hygiene Service in 2021 at DHG Pharma Company.
Chúng tôi cam kết:
We commit that:
-

Những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là
trung thực và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.
The provided information to DHG Pharma Company is truthful and responsible before
the law for this information.

-

Tham gia theo đúng nội dung thư mời tham gia khảo sát để chào giá gói cung cấp
dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2021 số: 07/TM-DHG ngày 12/10/2020.
To participate in accordance with the content of the survey invitation for quotation of
package of providing Industrial Hygiene Service in in 2021 No.07/TM-DHG on
October 12th,2020.

-

Chịu mọi chi phí có liên quan khi tham gia khảo sát.
To afford all related costs of survey participation.

-

Tuân thủ mọi yêu cầu, hướng dẫn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang khi tham
gia khảo sát và sau khi tham gia.
To comply with all requirements and instructions of DHG Pharma Company while
the participation and after that.

Mọi chi tiết có liên quan xin được liên hệ theo địa chỉ như sau:
All detail information kindly contact as the following address:
-

Tên doanh nghiệp/ cá nhân:…………
Name of company/ individual:

-

Địa chỉ liên hệ:……………..
Address:

-

Số điện thoại:…………………
Tel:

Trân trọng kính chào./.
Regards./.

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

