
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO 
 

Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp theo TPS 
(Lean Manufacturing - Toyota Production System) 

 (Thời gian: Khóa …….Từ ngày…../…../2020 đến ngày…../…../2020) 

Danh sách đăng ký  

Thông tin viết hóa đơn và liên hệ về cơ quan/tổ chức đăng ký (Vui lòng kiểm tra chính xác 

thông tin viết hóa đơn):  

Tên cơ quan/tổ chức: .................................................................................................................................. 

Địa chỉ trên hóa đơn: .................................................................................................................................. 

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................... 

Mã số thuế: ................................................. Tel: ........................................ Fax: .........................................  

Người liên hệ: ............................................. Tel: ........................................ Email: ......................................  
 

 Phiếu đăng ký xin gửi về:  
Trung tâm Phát triển KH- CN và ĐMST 

Đ/c- Số 01 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, 

Hải Phòng; 

Điện thoại: 0225.3640748;  

Fax: 0225.3757.110;  

Đ/c. Nguyễn Thế Anh  

DĐ: 0836949915;   

Email: sukien@isc1.vn 

Website :sukien.isc1.vn 

 

 

* Vui lòng photocopy Phiếu đăng ký này 

nếu có thêm học viên tham dự. 

 

Thủ tục đăng ký 
- Vui lòng điền thông tin và gửi Ban tổ chức bằng fax, 

E-mail hoặc bưu điện:  Khóa I trước ngày 01/8/2020  

                                        Khóa II trước ngày 10/9/2020 

- Các thay đổi (nếu có) về khóa đào tạo sẽ được thông báo 

đến các học viên và Quý đơn vị; 

- Thủ tục nhập học từ 7:30 - 8:00 ngày đầu khoá học. 

Hình thức thanh toán  
 Chuyển khoản  

Trung tâm Phát triển khoa học - Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

- Địa chỉ: Số 276B Nhà A10, khu Đồng Tâm, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Số tài khoản: 1603 8070 0010 588 tại Ngân hàng 

TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng 

(Eximbank - CN Hải Phòng). 

 Tiền mặt tại lớp học 

Đ/c. Nguyễn Thế Anh - DĐ: 0836949915 

  Ngày       tháng       năm 2020 

Đại diện có thẩm quyền 

(ký, đóng dấu nếu đăng ký là cơ quan/tổ chức) 
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