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Ha Nói, ngay tháng 02 nàm 2020 

KInh giri: Lien minh HTX các tinh, thành ph& 

Chuong trInh Thiiang hiu quc gia Vit Nam ctuçxc Thu tng ChInh phü 

phê duyt tti Quyt djnh s 253/2003/QD-TTg ngày 25/11/2003 vOi mvc  tiêu 

xây dirng hInh ãnh Vit Nam là qu6c gia có uy tin v hang hóa, dch vi1; tang 

nim ti.r hào và src hAp dn cüa dAt nuàc và con ngu&i Vit Nam, thüc dày phát 

trin ngoi thuong và nâng cao näng hrc canh  tranh quc gia. Ngày 08/10/2019, 

Thu tung ChInh phü k Quyt djnh so 30/2019/QD-TTg ban hành Quy chê xây 

dirng, quân 1, thrc hin Chucxng trInh Thuung hiu quc gia Vit Nam và 

Quyt djnh s 1 320/QD-TTg phê duyt Chi.rang trInh Thuo'ng hiu quc gia 

Viêt Nam t1 nAm 2020 den nàm 2030. 

Theo thông báo cüa B Cong thuo'ng (Cc Xüc tiên thu'cing mai)  tii van 

bàn s 120/XTTM-PTNL ngày 16/01/2020, näm 2020, B Cong thucing phtM 

hçp vYi các co quan lien quan t chüc kS'  xét ch9n san phâm dat  Thircing hiu 

qu& gia Vit Nam lAn thir 7 và L cong b các doanh nghip có san phAm dat 

Thu'o'ng hiu quc gia Vit Nam (d kin vào qu IV nàm 2020). Lien minh 

HçTp tác xä Vit Nam d nghj Lien minh Hçrp tác xã các tinh, thành ph ph bin 

thông tin, huOng dn các lien hip hçp tác xä, hçip tác xà (g9i chung là các hcip 

tác xa) có san phAm dü tiêu chuAn däng k tham gia Chuang trInh Thuang hiu 

quôc gia Vit Nam nàm 2020. 

Mu h so däng k san phAm xét ch9n dat  Thuong hiu quôc gia Vit Nam 

duçc quy djnh tai  Quyt djnh s 30/2019/QD-TTg (Diu 08 và mu 01 Phii liic 

ban hành kern Quyt djnh) và Thông tu s 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 

quy djnh H thng tiêu chI cüa Chucing trInh Thuong hiu quc gia Vit Nam. 

Hçp tác x dàng k)2 tharn gia gui 03 bQ h so gc (dong gay xon) va 01 b ho 

so bàn mm (gui qua email) truâc ngày 31/03/2020 theo da chi sau: 

Ban Thu k Chirong trInh Thuong hiu quôc gia, 



Ciic Xüc tin thucmg mai,  B Cong Thucing 

Dja chi: 20 L Thuing Kit, qun Hoàn Kim, Ha Ni 

Din thoai: +84 24 39348145 

Email: thqgvietrade.gov.vn, ptnl vietrade.gov  .vn 

Dng thii gài 01 b h sa ban mm v Trung tam Thông tin - Tuyên 

truyn Lien minh Hqp tác xã Vit Nam theo dja chi email: thongtinvca.org.vn. 

D nghj Lien minh Hçip tác xâ các tinh, thành ph quan tam, t chi'rc thirc 
A r A A A A hiçn de gop phan xay drng thiiing hiçu va nang cao nang lrc cnh tranh cho cac 

hçip tác xâ./. 

No'i nhmn: 

- Nhu kmnh gri; 

- Chñ tjch Nguyn Ng9c Bâo (d b/c); 

- Các d/c Phó Chü tjch LMHTXVN; 

- LLru: VP, FITI; 
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