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  Cần Thơ, ngày         tháng 3 năm 2018 
 

ðƠN ðĂNG KÝ BÁN HÀNG  
TẠI NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2018 

NGÀY 18/03/2018 TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ 

Kính gửi:  - Ban Giám ñốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ. 

 - ðoàn Trường ðại học Cần Thơ. 
 

Tôi tên: ....................................................................................... MSSV: ................................ 

Là sinh viên lớp: ....................................................  Khóa: ......  ðTDð: ................................ 

Số CMND: ......................................  cấp ngày: ……/……/……..… tại: ................................ 

ðịa chỉ liên lạc (ghi cụ thể ñịa chỉ nhà/nhà trọ/KTX): ..................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Danh sách sinh viên tham gia (tối thiểu 3 sinh viên/nhóm; tối ña 5 sinh viên/nhóm): 

TT Họ và tên MSSV Ngành Khoá Số ñiện thoại 

1      

2      

3      

4      

5      

 
Danh mục các mặt hàng ñăng ký (chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng: nước uống 
ñóng chai, nước ngọt ñóng chai, bánh ngọt ñóng gói):  
 

STT Tên mặt hàng Giá bán STT Tên mặt hàng Giá bán 

1   8   

2   9   

3   10   

4   11   

5   12   

6   13   

7   14   

* Tôi cam kết: 
1. Chấp hành các quy ñịnh của Ban tổ chức, của Trung tâm và Nhà trường. 

2. Niêm yết giá bán ñầy ñủ. 

3. Giá bán tối ña/sản phẩm không quá 50% giá bán thông thường trên thị trường. 

4. Chỉ kinh doanh các mặt hàng ñã ñăng ký và bán ñúng giá niêm yết. 

STT:  



5. Sản phẩm phải có thương hiệu, ñủ tiêu chuẩn lưu hành, ñảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng bằng hoá ñơn hoặc phiếu giao hàng hợp lệ. 

6. ðảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với các mặt hàng ñã ñăng ký. 

7. Khi bán hàng:  

- Trang phục lịch sự, mang thẻ sinh viên ñầy ñủ. 

- Tự trang bị quầy, kệ, bàn phục vụ. 

- Bày bán sản phẩm trên bàn hoặc kệ cao từ 0,5 m. 

- Vệ sinh sạch sẽ ñiểm bán hàng ngay sau khi kết thúc. 

- Không cho phép bất cứ người ngoài không phải sinh viên bán hàng. 

- Không mang hàng ñi khỏi khu vực bán ñể chèo kéo khách. 

Em xin chân thành cảm ơn. 

* Lưu ý:  

- Nếu sinh viên vi phạm các nội dung trên, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và 

Dịch vụ sẽ gửi Biên bản vi phạm kèm ðơn ñăng ký này ñến Khoa/Bộ môn chủ quản 

của sinh viên ñể có hướng xử lý. 

  NGƯỜI VIẾT ðƠN 
 


