CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Kính gửi: Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
1. Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các yêu cầu
liên quan, chúng tôi đại diện
Tên đơn vị: ........................................................................................................................
Tên giao dịch: ...................................................................................................................
Lĩnh vực kinh doanh:…………………………………………………………….. ..........
…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Số điện thoại: ................................... Fax: ......................... ...............................................
Email:............................................... Website: .................................................................
2. Đơn vị cử ông/ bà có tên dƣới đây là đại diện tham gia là hội viên của Hiệp hội
Bất động sản Việt Nam
Họ và tên:………………………………………Giới tính: ………………………...
Chức vụ:………………………………………..Sinh ngày ….tháng……năm…….
Số điện thoại: ................................... Fax: ......................... DĐ: ........................................…
Email:...............................................
Kính đề nghị Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xem xét và chấp nhận cho đơn vị
chúng tôi được tham gia làm hội viên chính thức của Hiệp hội. Chúng tôi xin cam đoan
sẽ thực hiện nghiêm túc điều lệ, các quy định và tham gia đầy đủ các hoạt động của Hiệp
hội.
Trân trọng cảm ơn!
……….,ngày…. tháng…. năm 20….
NGƢỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN HỘI VIÊN
1. Tên tổ chức bằng:
a. Tiếng Việt: ....................................................................................................................
b. Tiếng Anh: ....................................................................................................................
c. Tên gọi tắt: ....................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Số điện thoại: ................................... Fax: ......................... DĐ: ........................................
Email:..................................................................... Website: ...........................................
2. Thành lập theo Quyết định/Giấy phép số:….. ngày…. tháng….. năm……….
Do: ......................................................................... cấp
3. Trực thuộc (Cơ quan chủ quản, nếu có); ......................................................................
Địa chỉ:………………………………………………….Điện thoại:……………
4. Loại doanh nghiệp:
a. Loại sở hữu: (đánh dấu √ vào các ô vuông thích hợp)
□ Tƣ nhân
□ Cổ phần

□

Trách nhiệm hữu hạn

□

Liên doanh

□
□

Hiệp hội
Nhà nƣớc

b. Quy mô của doanh nghiệp: (đánh dấu √ vào các ô vuông thích hợp)
vừa và nhỏ
lớn
□ Loại
□ Loại
(vốn đăng ký ít hơn 10 tỷ đồng)
(vốn đăng ký từ 10 tỷ đồng trở lên)
c. Lĩnh vực hoạt động: (đánh dấu √ vào các ô vuông thích hợp)
Xây dựng
Vận tải

□
□
□

Kinh doanh nhà đất
Công nghiệp (SXVLXD, đồ gia
dụng, trang trí nội thất…)

□
□
□

Xuất nhập khẩu
Ngân hàng

□
□
□

Bảo hiểm
Môi giới
Du lịch

Loại hình khác (ghi rõ): ......................................................................................................

6. Tên, địa chỉ của Chi nhánh hoặc Đại diện trong/ngoài nước: ......................................
..........................................................................................................................................
7. Dự án đầu tư (hoặc liên doanh): ...................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Người đại diện:
Họ và tên:..........................................................................................................................
Ngày sinh: .........................................................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................................
……….,ngày…. tháng…. năm 20….
(Ký , đóng dấu)

