
PHIÊN CHỢ TUẦN NÔNG SẢN AN TOÀN THựC PHẨM NĂM 2020
(Từ ngày 24-06/7/2020 tại siêu thị Big c cần Thơ -  Lô số 1, khu dân cư Hung Phú 1, phường

Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. cần Thơ)

BẢN ĐẢNG KÝ
1. Tên đon vị tham g ia:......................................................................................................................

Địa ch ỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:...................................... Fax:.........................................................................................
Email:.............................................. Website:................................................................................
Người đại diện:................................................................................................................................
Chức vụ :..........................................Di động:..................................................................................
Mã số thuế:........................................................................................................................................
Người phụ trách việc chuẩn bị tham gia Phiên chợ:.........................................................................
Chức vụ:..........................................  Di động:...................................Email:..................................

2. Chúng tôi đồng ý đăng ký tham gia Phiên chợ của BTC như sau:

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG
{Giá này đã được hỗ trợ từ nguồn XTTM của Bộ Nông nghiệp và PNTN)

GIAN HÀNG ĐƠN GIÁ (VND) SỐ LƯỢNG THÀNH TIÈN

Gian hàng ( rộng X sâu) 2.5m X  2m 1,500.000/gian

TÓNG CỘNG (đã gồm VAT)

(■
g
'‘Gian hàng bao gồm: thảm trải sàn, 01 bóng đèn, vách ngăn, biển tên gian hàng, 01 
lế)

bàn thông tin, 02

Chủ ý: Các đon vị có nhu cầu thi công gian hàng ngoài giờ quy định vui lòng liên hệ trước với BTC
3. Bảng tên trên trán gian hàng:

BIỂN TÊN TRÊN TRÁN GIAN HÀNG

Đién mục này nếu tên trên trán khác với “tên đon vị tham gia” ở trên:

Hoặc đánh dấu vào ô bên nếu đon vị tự thiết kế tên trên trán gian hàng 1

* (BTC in tên gian hàng theo đúng tên đơn vị đăng ký tại đây. Nếu đơn vị không đăng ký chúng tôi
kllông chịu trách nhiệm thi công)

4. Đăng ký sản phẩm trưng bày, bán tại khi trưng bày:
ĐĂNG KÝ SAN PHẨM TRƯNG BÀY, BÁN TẠI PHIÊN CHỢ

(Quý đơn vị gửi kèm ảnh sản phẩm đăng ký bán và trưng bày tại Phiên chợ cùng với Bàn đăng kỷ này)

....

* (Sản phâm tham gia Phiên chợ phải đảm bảo nguôn ngôc , xuât xứ và các quy định của Pháp luật, 
chỉ trưng bày các sản phẩm đã đăng ký)



5. Dịch vụ:
___________  DỊCH VU ĐĂNG KÝ THEM

□ Thuê thêm thiết bị trưng bày ( Bàn, ghế, tù, giá kính, lưới quây,... )

□ Đăng ký đường điện ưu tiên 24/24

6. Hồ sơ đăng ký:

HÒ SO ĐĂNG KÝ GỬI KÈM BAO GỒM

+ Bản đàng ký tham gia Phiên chợ theo mâu của BTC

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị (Đóng dấu sao y)

+ Giấy chứng nhận chất lượng liên quan tới sản phẩm trưng bày (Đóng dấu sao y)

7. Thông tin thanh toán:

ĐƠN VỊ CAM KÉT KHI THAM GIA

+ Hoàn thành hồ sơ đãng ký, thực hiện nghĩa vụ về tài chính đúng thời hạn yêu cầu 

+ Chấp hành nội quy Phiên chợ của Ban tổ chức và đơn vị quản lý mặt bàng.

+ Sau khi nhận được “Xác nhận đăng ký” của BTC, chúng tôi sẽ thanh toán 100% kinh phí về tài khoản 

của BTC:

Trung tâm xúc tiến thưong mại Nông nghiệp:
Tài khoản số: 2201 0000 622267 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh 

Thăng Long

Chúng tôi đăng kỷ tham gia và đồng ý các điều kiện và quy định cua Ban Tổ Chức. 

THỜI HẠN ĐẢNG KỶ: Trước ngày 15/07/2020

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ............ Ngày .... tháng .... năm 2020
TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP Xác nhận đon vị tham gia

PHÒNG CNTT VÀ NGHIÊN cứu THỊ TRƯỜNG (Ký và đóng dấu)
Địa chì: sổ 489 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, Hà Nội 

VPGD: Số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37555458 máy lẻ 46 

Ngưòi liên hệ: Ms. Đào Hoài: 0982.700.802 

Email: hoaidt.xttm@inard.gov.com 

Website: www.agritrade.com.vn

mailto:hoaidt.xttm@inard.gov.com
http://www.agritrade.com.vn


BẢN ĐĂNG KÝ SẢN PHÁM THAM GIA HỘI THI 
Sản phẩm nông sản tiêu biểu của các HTX NN, DN, hộ kinh doanh tham gia 

“Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020”
(Diễn ra từ 24 - 26/7/2020 tại Trung tâm thương mại Big c cần Thơ - Lô sổ 1, 
Khu Dân Cư Hưng Phủ 1, Phưòng Hưng Phú, Quận Cải Răng, TP. cần Thơ)

1. Tên đon v ị : .....................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................

Người đại diện: ...................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................

Số lượng sản phẩm tham gia dự th i: ................... sản phẩm

2. Thông tin từng sản phẩm (Tên sản phẩm, xuất xứ, quy trình sản xuất, 
chất lượng sản phẩm, khả năng cung úng sản phẩm ra thị trường...)

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

3. Các giấy tò’ kèm theo sản phẩm khi đăng ký dự thi (Photo):

- Giấy chứng nhận thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm;

- Giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, Global gap, 
Vietgap được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Một số họp đồng họp đồng liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn 
với tiêu thụ sản phẩm hoặc hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

.., ngày .... tháng ..... năm 2020
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Kỷ, ghi rõ họ tên đỏng dấu)


