
2018 Hội Nghị Thượng Đỉnh SelectUSA
Hướng Dẫn Đăng Ký

https://registration.experientevent.com/showsus181/



Hướng Dẫn Sử Dụng
Hướng dẫn này đã được soạn thảo để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài •
quan tâm đến việc đăng ký tham dự Hội nghị SelectUSA 2018 trong việc 
điều hướng trang đăng ký.
Nếu hữu ích, • chúng tôi mời bạn dịch phần bên phải của mỗi trang trình bày 
sang ngôn ngữ địa phương của bạn và sau đó phát hướng dẫn đã dịch cho 
bất kỳ người có thể tham dự Hội nghị ở thị trường của bạn, những người 
cần hỗ trợ về ngôn ngữ.

Bạn có thể thêm bất kỳ ghi chú hữu ích nào hoặc hướng dẫn khác cho bản dịch mà •
bạn cảm thấy sẽ hữu ích cho những đối tượng ở địa phương của bạn. 
Mỗi• trang trình chiếu hiển thị màn hình đăng ký thực tế bên trái, với các văn bản có
liên quan để dễ dàng dịch sang bên phải.

Có hai phần trong hướng dẫn này:•
1. Quy trình đăng ký Hội nghị (trang 3-17)

Quy trình đặt phòng khách sạn cho các ứng viên 2. được chấp thuận (trang 18-27)
• Lưu ý: Tất cả các câu hỏi được đánh dấu * là bắt buộc. 



Đơn Xin Tham Dự

Để truy cập vào đơn đăng ký tham dự Hội 
nghị, hãy bấm vào đây: 
https://registration.experientevent.com/sho
wsus181/

Trang này liệt kê những thông tin mà bạn có 
thể được yêu cầu cung cấp trong đơn đăng ký
tham dự Hội nghị. 

Để bắt đầu đăng ký tham dự Hội nghị, vui lòng 
nhấp vào nút Nộp đơn! ở cuối màn hình.

https://registration.experientevent.com/showsus181/


Bắt Đầu Đơn Xin Mới/ Hoàn Thành Đăng Ký

Tùy chọn 1: Để bắt đầu đơn đăng ký
tham dự Hội nghị, hãy nhấp vào nút
"Tiếp tục" màu xanh ở phía bên trái.
Tùy chọn 2: Nếu bạn đã bắt đầu điền
đơn và muốn kết thúc quá trình đăng ký 
hoặc chỉnh sửa thông tin của bạn, hãy 
nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn 
rồi nhấp vào nút "Tiếp tục" màu xanh ở 
dưới cùng bên phải.



Danh Mục Đăng Ký

Trang này nêu rõ các đối tượng Đăng ký Hội
nghị khác nhau. Vui lòng chọn đối tượng phù
hợp nhất cho bạn/tổ chức của bạn từ các lựa
chọn sau:
Tùy chọn 1: Công ty – Trụ sở quốc tế
Tùy chọn 3: Chính phủ nước ngoài, Cơ quan 
Ngoại giao, hoặc Tổ chức Chính phủ nước 
ngoài/quốc gia khác
Tùy chọn 6: Hiệp hội Thương mại, Ngành
nghề, hoặc Kinh doanh - Trụ sở Quốc tế

Khi bạn đã chọn đúng đối tượng, hãy nhấp
vào nút "Tiếp theo" màu xanh ở cuối màn
hình.



Hồ Sơ Cá Nhân
Hoàn tất trang hồ sơ. Tất cả các mục 
đánh số là bắt buộc.

Chức1. danh (chọn một)
Mr. 1.

Ms. 2.

Mrs.3.

Dr.4.

Tên2.

3. Họ

Địa4. chỉ email

Tên5. tổ chức bằng tiếng Anh

Chức6. vụ/Vị trí trong Tổ chức

Thị7. trường của công ty mẹ

Trang web 8. của Tổ chức (nếu không có trang web, hãy
ghi N/A)

9. Số điện thoại công việc

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Hồ Sơ Cá Nhân (Tiếp Tục)
Tiếp tục hoàn tất trang hồ sơ.

Địa chỉ cơ quan 1. - Quốc gia

Địa chỉ cơ quan 2. - Địa chỉ đường

Địa chỉ cơ quan 3. – Mã Zip/Mã Bưu điện

Địa chỉ cơ quan 4. – Thành phố

Địa chỉ cơ quan 5. - Bang

Nhiệm6. vụ và giới thiệu về cơ quan

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Bạn7. có yêu cầu thiết bị phiên dịch đồng thời cho phiên trình bày
chính không? 

Có•
Không•

Nếu Có, hãy chọn (các) ngôn ngữ mà bạn sẽ cần thiết bị. * Cho biết
ngôn ngữ họ nên chọn. 

Bạn8. có nhu cầu ăn kiêng đặc biệt nào không?
Không•
Theo • đạo Hồi
Ăn• chay
Khác• (điền vào ô trống)

• Không chứa gluten
• Theo đạo Do thái
• Thức ăn thuần chay



Hồ Sơ Cá Nhân (Tiếp Tục)

Tiếp tục hoàn tất hồ sơ.
Bạn có muốn tiếp xúc với báo chí/truyền thông tại hội nghị 
đầu tư không?
Các đại diện truyền thông sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn tại hội nghị. Nếu bạn 
chọn tiếp xúc với báo chí/truyền thông, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên hệ của 
bạn chỉ với các đơn vị báo chí hợp pháp đăng ký tham dự hội nghị.

Có•
Không•

Mật1. khẩu – tạo mật khẩu.

Xác2. nhận mật khẩu

Khi hoàn tất, vui lòng nhấp vào nút "Tiếp
theo" màu xanh ở cuối trang.

1.

2. 3.



Chính Sách Bảo Mật
Chính sách bảo mật này xác định cách mà ban tổ
chức sự kiện sẽ sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông
tin nào mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web 
này.

Vui lòng lưu ý rằng cơ sở dữ liệu đăng ký Hội nghị 
đầu tư SelectUSA 2018 (hệ thống dữ liệu) sẽ 
được sử dụng để thu thập thông tin đăng ký trực 
tuyến,kết nối, đăng ký tài trợ, và đăng ký triển 
lãm.

Bạn phải nhấp vào "Tôi Đồng ý" ở cuối trang này
để tiếp tục.



Hồ Sơ Tổ Chức

Hoàn tất trang hồ sơ tổ chức. Tất cả các 
mục đánh số đều là bắt buộc.
1. Số giấy phép/đăng ký công ty

Năm2. thành lập tổ chức

Doanh 3. thu ước tính hàng năm cho năm 2016 
(Công ty mẹ) bằng USD:

Ít hơn • 1 triệu USD
1 • triệu đô la - 25 triệu USD
25 • triệu đô la - 100 triệu USD
Hơn • 100 triệu USD
Không biết hoặc • N/A

Bạn 4. có đang đầu tư ở Hoa Kỳ?
Có•
Không•

1.

2.

3.

4.



Hồ Sơ Tổ Chức

Tiếp tục hoàn tất trang hồ sơ tổ chức. 
Những câu hỏi này sẽ xuất hiện nếu bạn chọn "Có" cho câu hỏi "Bạn 
có đang đầu tư ở Hoa Kỳ không." Nếu bạn chọn "Không", hãy tiếp tục 
đến trang tiếp theo.

Nếu1. có, đó là loại hình đầu tư nào?
Mới• / Greenfield
Mua• lại
Liên• doanh

Đầu tư ở đâu? 2. (Đánh dấu đến 5)

Bạn3. có bao nhiêu nhân viên ở Hoa Kỳ?
• 1-50

50• -100
100• -500
500• -1000
1,000• +

1.

2. 

3.



Hồ Sơ Tổ Chức

Hàng không vũ trụ và quốc •
phòng
Ô tô•
Hóa chất•
Hàng tiêu dùng•
Giáo dục•
Công nghệ môi trường•

• Dịch vụ tài chính
Nhượng quyền thương mại•
Vật liệu công nghiệp•
Công nghệ Hàng hải•
Phi lợi nhuận và hiệp hội•
Bán lẻ•
Dệt may & • Quần áo
Bán buôn•

1.

2.

Tiếp tục hoàn tất trang hồ sơ tổ chức. 

1. Tổ chức của bạn hoạt động trong ngành nào? (Phải chọn một. Có thể
chọn đến 4 ngành)

• Kinh doanh Nông nghiệp
• Kinh doanh & Dịch vụ chuyên nghiệp

• Xây dựng

• Phân phối & Logistics
• Năng lượng

• Thiết bị & Máy móc

• Thực phẩm & nước giải khát
• Y tế

• Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông

• Truyền thông & Giải trí
• Khu vực công

• An toàn và An ninh

• Du lịch lữ hành
• Khác - Điền vào ô trống

Bạn đang xem xét loại hình đầu tư / hợp tác2. nào ở Hoa Kỳ? (Đánh 
dấu vào tất cả các mục thích hợp)

Mới• / Greenfield

Mua• lại
Mở• rộng

Liên• doanh

Không• chắc/Không trả lời



Hồ Sơ Tổ Chức
Tiếp tục hoàn tất trang hồ sơ tổ chức. 
1. (Các) tiểu bang nào bạn muốn kết nối tại Hội nghị? (đánh dấu tất cả những

mục thích hợp)

Quy2. mô của dự án/ đầu tư tiềm năng của bạn là bao nhiêu? (đánh dấu tất cả
những mục thích hợp)

Đầu3. tư tiềm năng của bạn đang ở triển khai ở giai đoạn nào? (hãy chọn một) 
Thăm• dò ban đầu/Nghiên cứu
Nghiên• cứu thị trường tập trung
Chọn• địa điểm

Bạn4. có giúp làm việc tại một gian hàng ở Hội trường triển lãm tại Hội nghị
không?

Có•
Không•

Bạn5. đã tham gia Hội nghị đầu tư SelectUSA trước đây chưa?
Có• (Nếu có, bạn sẽ được yêu cầu chọn năm bạn đã tham trước đây)
Không•

Nhấn nút "Tiếp theo" màu xanh ở cuối trang
để tiếp tục.

1.

2.

3.

4.

5.

Dưới • 1.000.000 USD
Trên • 10.000.000 USD

1.000.000 • USD - 10.000.000 USD
Không• chắc tại thời điểm này

Thực• hiện dự án tại địa điểm đã
chọn
Không• chắc vào thời điểm này



Tóm Tắt Đơn Đăng Ký

Trang này là bản tóm tắt đơn
đăng ký của bạn cho đến thời 
điểm này. Vui lòng xem lại bằng 
cách nhấp vào mũi tên để xem 
từng phần.
Khi hoàn tất, nhấp vào nút "Tiếp
theo" màu xanh ở cuối trang để
tiếp tục.



Tóm Tắt Đặt Chỗ

Trang này chứa bản tóm tắt đặt
chỗ.

Vui lòng xem lại và sau đó nhấp
vào nút “Hoàn tất và Thanh toán" 
màu xanh để tiếp tục. 



Thông Tin Thanh Toán
Thẻ Tín Dụng

Vui lòng nhập thông tin thanh toán
của bạn. Bạn có thể chọn Thẻ tín
dụng hoặc Séc.

Phương thức thanh toán 1. - Thẻ tín dụng
Nếu • bạn chọn thẻ tín dụng, vui lòng xem ảnh 
chụp màn hình ở bên trái để biết các bước tiếp 
theo. Nếu bạn chọn séc, vui lòng đến trang 18.

Đồng2. ý thanh toán
1.

2.
Khi hoàn tất, nhấp vào nút "Thanh toán SecuRemit" màu
xanh lá cây để tiếp tục.



Thông Tin Thanh Toán
Thẻ Tín Dụng

Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn trên trang này. Vui
lòng hoàn tất hết tất cả các mục bắt buộc. 

Chọn1. người thanh toán
2. Số thẻ tín dụng

Tháng3. hết hạn (Exp)
Năm4. hết hạn (Exp)

5. Số CVV/CID
Tên6.

7. Họ
Công ty8.
Địa chỉ Thanh toán9.
Mã Bưu Điện10.
Thành phố thanh toán11.
Tiểu bang / Tỉnh Thanh toán12.
Đất nước thanh toán13.

14. Địa chỉ email

Nhấp vào nút "Gửi Thanh toán" màu xanh lá cây ở cuối màn
hình khi hoàn tất.

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12
13

14



Thông Tin Thanh Toán
Séc

Vui lòng nhập thông tin thanh toán
của bạn. Bạn có thể chọn Thẻ tín
dụng hoặc Séc.

Phương thức thanh toán 1. - Séc
Xin lưu ý hướng dẫn thanh toán bằng séc: Khi đơn •
đăng ký của bạn đã được xem xét và chấp nhận bởi 
SelectUSA, bạn sẽ nhận được hướng dẫn về nơi gửi 
thanh toán bằng séc của bạn.  
Thanh toán bằng séc phải được nhận trong vòng • 3 
tuần sau khi thông báo chấp thuận.

Xác2. nhận thanh toán

Khi hoàn tất, nhấp vào nút “Xác nhận
thanh toán " màu xanh lá cây để tiếp
tục.2.

1.



Hoàn Tất Đăng Ký

Trang này cho biết rằng bản đăng ký của bạn đã hoàn
tất.

Được xác định bởi khung đỏ trên ảnh chụp màn hình 
ở bên trái, bạn cũng có thể xem thư xác nhận gửi bản
đăng ký trên trang này. Bức thư nêu rõ các bước tiếp 
theo và chi tiết về việc gửi đơn đăng ký. Xin lưu ý 
rằng thư sẽ bằng tiếng Anh.
Được xác định bởi vòng tròn màu xanh dương trên 
ảnh chụp màn hình ở bên trái, mã số đăng ký của bạn 
cũng được thể hiện trên trang này. Bạn có thể sử 
dụng tài liệu này để làm tham chiếu cho đơn đăng ký
của bạn nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào.
Nhấp vào nút "Đăng xuất" màu xanh để đăng xuất tài
khoản của bạn.
SelectUSA sẽ bắt đầu xem xét hồ sơ vào tháng Giêng 
năm 2018.



Hướng Dẫn Khách Sạn
Vui lòng làm theo các trang trình bày dưới đây để đăng ký đặt phòng khách sạn 

cho Hội nghị SelectUSA 2018. Xin lưu ý rằng quý khách phải sử dụng thẻ tín 
dụng để đặt phòng tại khách sạn và chỉ có thể được đặt khi người nộp đơn được 

chấp thuận tham dự Hội nghị.

Để truy cập hướng dẫn khách sạn, hãy nhấp vào đường dẫn được cung cấp 
trong email chấp thuận của bạn và xem tóm tắt đơn đăng ký. Nhấp vào nút 

"Tiếp theo" ở cuối trang và bắt đầu đặt phòng khách sạn.

Ngoài ra, khi đã được chấp thuận, bạn có thể đăng nhập lại vào hệ thống đăng
ký bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn thiết lập trong quá

trình đăng ký ban đầu để truy cập vào trang đặt phòng khách sạn.



Thông Tin Khách Sạn

Nếu bạn đang lên kế hoạch đặt phòng 
khách sạn, vui lòng thực hiện theo các 
hướng dẫn dưới đây.

Ngày1. đến

Ngày2. khởi hành

3. Số phòng

Khi hoàn tất, vui lòng nhấp vào nút "Tìm kiếm" 
màu xanh để tiếp tục

Tìm4. kiếm1. 2. 3. 4.

Nếu bạn không đặt phòng khách sạn vào thời điểm
này, hãy nhấp vào "Không cần khách sạn".



Đặt Phòng Khách Sạn
Trang này sẽ hướng dẫn bạn đặt 
phòng khách sạn. Vui lòng làm 
theo các bước dưới đây.

Ngày1. đến

Ngày2. khởi hành

3. Số phòng

Nhấp4. vào "Tìm kiếm"

Nhấp5. vào nút "Chọn" màu xanh lam khi bạn đã thực
hiện xong phần lựa chọn khách sạn.

1. 2. 3. 4.

5.



Lựa Chọn Phòng

Xin hãy đọc cẩn thận và sau đó
đồng ý với chính sách hủy khách
sạn bằng cách chọn ô.

Sau đó, nhấp vào nút "Tiếp theo" 
màu xanh ở cuối trang để tiếp tục.



Thông Tin Người Sử Dụng Phòng

Trang này yêu cầu thông tin về những 
người sử dụng phòng. Đầu tiên, nó sẽ nhắc 
bạn lựa chọn người sử dụng. Sau đó, bạn có 
thể thêm tuỳ chọn bổ sung.

Yêu1. cầu đặc biệt về giường ngủ
Không• có
Yêu• cầu một giường ngủ
Yêu cầu • hai giường ngủ

Thêm (những) người 2. sử dụng phòng
Yêu3. cầu Phòng

Nhấp vào ô "Tiếp theo“ màu xanh khi kết
thúc để tiếp tục.

1.

2.

3.



Tóm Tắt Đặt Chỗ

Trang này hiển thị bản tóm tắt đặt
chỗ của bạn cho cả đăng ký tham dự
Hội nghị và đặt phòng khách sạn. 

Vui lòng xem lại thông tin này và sau
đó nhấp vào “Hoàn tất và thanh 
toán" trong ô màu xanh dương ở 
cuối màn hình.



Thông Tin Thanh Toán Khách Sạn

Vui lòng nhập thông tin thẻ tín dụng
của bạn trên trang này để đảm bảo
phòng khách sạn của bạn.

Phương thức thanh toán 1. - chọn thẻ tín dụng

Ủy quyền thanh toán2.

Khi hoàn tất, nhấp vào nút "Thanh toán
SecuRemit" màu xanh lá cây để tiếp tục.

1.

2.



Thông Tin Thanh Toán Khách Sạn

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn trên trang này. 
Hoàn thành hết tất cả các mục được yêu cầu. 

Chọn1. người thanh toán
2. Số thẻ tín dụng

Tháng3. hết hạn (Exp)
Năm4. hết hạn (Exp)

5. Số CVV/CID 
Tên6.

7. Họ
Công ty8.
Địa chỉ Thanh toán9.
Mã Bưu Điện10.
Thành phố thanh toán11.
Tiểu bang / Tỉnh Thanh toán12.
Đất nước thanh toán13.

14. Địa chỉ email

Nhấp vào nút "Gửi Thanh toán" màu xanh lá cây ở cuối màn
hình khi hoàn tất.



Hoàn Tất Đặt Phòng Khách Sạn

Trang này cho bạn biết rằng bản
đặt phòng của bạn đã hoàn tất.

Nhấp vào nút "Đăng xuất" màu
xanh để đăng xuất tài khoản của
bạn.
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