PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Ảnh 3x4cm,
chụp không
quá 3 tháng

Microsoft Office Specialist World
Championship 2013
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
(ngày/tháng/năm)
Số CMND:

Giới tính:

Nam

Nữ

Loại bài thi: Word
Ngôn ngữ bài thi:

Excel 2010
Tiếng Anh

Power point 2010
Tiếng Việt

Địa chỉ email:
Địa chỉ nhà:
Điện thoại liên hệ: Cố định:

; Di động:

Chữ ký:
(Ký và ghi đầy đủ họ tên )
Hướng dẫn đăng ký:
1. Hoàn thiện toàn bộ thông tin trên phiếu đăng ký bằng chữ viết tay
2. Dán ảnh lên phiếu đăng ký
3. Scan phiếu đăng ký cùng phiếu chuyển tiền (nếu chuyển khoản lệ phí thi) để gửi về hòm thư:
lan.ntt@iigvietnam.com và CC cho các văn phòng nơi bạn sẽ tham dự thi:
- VP Hà Nội: mos@iigvietnam.com
- VP Đà Nẵng: Phuong.ptk@iigvietnam.com
- VP Hồ Chí Minh: thuy.dt@iigvietnam.com
4. Chuyển lệ phí thi về các văn phòng nơi bạn sẽ tham dự thi bằng cách đến đóng tiền (có thể nhờ
người đóng hộ) hoặc chuyển khoản về số tài khoản theo thông tin:

-

Tên Tài khoản: Công ty Cổ Phần IIG Việt Nam
- Số Tài khoản : 11510302464014 (VND)
- Mở tại: Ngân Hàng TECHCOMBANK- Chi nhánh Ba Đình
- Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Mức phí: 500.000 đồng/ bài thi.
5. Sau khi nhận được tiền lệ phí, chúng tôi sẽ gọi điện xác minh việc đăng ký thành công. Trước
ngày thi ít nhất 03 ngày, chúng tôi sẽ email thông báo địa điểm thi của bạn. Đề nghị trả lời xác
nhận ngay sau khi nhận được email.
6. Bạn hãy điền vào “Đơn xác nhận tham gia cuộc thi” tại đây, đính kèm kết quả mong muốn
được xét tuyển cho vòng chung kết quốc gia và gửi cho chúng tôi muộn nhất vào ngày 5 tháng
5 năm\ 2013 (tính theo dấu bưu điện ngày nhận).

