
UBND THANH PHO HA NQI 
S CONG THU'ONG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phtic 

Ha Nói, ngày 40 tháng 3 nàm 2021 S& 44 /SCT-QLCN 

V/v h6 trçi dAu tu cho các san phm 
tiêm näng. 

KInh g1ri: DMg chI lãnh dao  doanh nghip 

Sâ Cong Thucing Ha Ni nhn duqc van bàn s 422/XTTM-CNTT ngày 
01/3/2021 cüa Ciic Xiic tiên thuang mai  — B Cong Thucmg ye vic ho trq dâu ra 
cho các san phâm tiêm nàng. 

Trong khuôn kh chucmg trInh h tr9' doanh nghip dy mtnh chuyn di 
sO,1rng diving côngnghê thông tin vào hoat dng xüc tiên thucing mai,  tiêu thij san 
phâm, Ciic Xüc tiên thucmg mti (XTTM) - B Cong Thrnmg dang phôi h9'p vth 
các dôi tác trong và ngoài nuâc tp trung day mtnh hoat dng ho trq dâu ra cho 
san phâm cüa các doanh nghip nham tháo g khó khan trong và sau djch Covid-
19, nâng cao nàng 1irc và thiêt 1p các kênh tiêu thii san phâm mang tInh chiên lugc 
và ben vffiig cho tat ca các mt hang tiêm näng trên phm vi toàn quOc. 

Hott dng kt ni giüa San xut — Phân pMi — Tiêu theo chui giá trj sê 
duçc quan tam ho trg cho các doanh nghip và các nhà san xuât. Tiêu thu san 
phâm qua kênh thrnmg mai  din ti:r (TMDT) s ducic dc bit chü tr9ng theo 
huàng: ho trg hiu qua cho doanh nghip ban hang, dông thai nâng cao näng 1irc 
timg bithc chuyên dôi so thành cong. 

Trén Co s& hçip tác vâi các di tác nhu Trung tam thucing mi quc t (ITC), 
các san giao dch TMDT Alibaba, Amazon, Tiki, Shopee, Lazada, Sendo... Ciic 
XTTM dã và dang tiên hành ma các gian hang quOc gia "Chucing trInh cap quOc 
gia ye xüc tiên thuo'ng mai"  nhàm trirc tiêp h trq tiêu thii san phâm và t1rng buâc 
hrncng dan doanh nghip tir chñ trong các hott dng TMDT. 

S Cong Thuong Ha Ni thông báo và kInh m?yi các doanh nghip trên dia 
bàn tinh däng k," tham gia. Ni dung cu the nhu sau: 

1. Di tu'ang: Các doanh nghip, các h9p tác xã, các h kinh doanh có san 
phâm tiern nang. 

2. San phm: Tt cà các san phm tiêu dung, may m.c, gia diing, tiu thu 
cong nghip, cOng nghip, nOng nghip. 

3. Quy mô: Tieu th trong nuâc và xuât khâu. 
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4. Cách thüc: Cic XTTM trirc tip phi h9p v&i các san giao djch h trçY k5 
thut dam bâo hoit dng vn hành gian hang chat lucng. Các doanh nghip duçc 
hra ch9n tham gia chuo'ng trInh can cam kêt va g11i các san phâm dam bão tiêu chI. 

5. Qua trInh lira ch9n san phm nhu sau: 
- Tiêp nhn Va Fçra ch9n san phâm: 10 ngày 
- Hoit dng thâm djnh san phâm: 10 ngày 
- San phâm duqc dua lêncác san giao djch: Tir 10/3/2021 
Doanh nghip mong muon tham gia hoat dng kêt nôi và ho trq tiêu thi san 

pham, dé nghj gi:ri ban däng k tham gia cho Ciic XTTM theo dja chi: Ciic Xüc 
tiên Thumg mai-B  Cong ThuGng - tang 4, so 20 L Thumg Kit, Phumg Phan 
Chu Trinh, Qun Hoàn Kiêm, thành phô Ha Ni; Din thoai 0988785637, 
email :hoahtvietrade.gov.vn; 0855256855, email:hoandvietrade.gov.vn. Dông 
thai thông báo cho S& Cong Thuang Ha Ni theo dja chi: so 331, Dumg Câu 
Giây, Qun Câu Giây, Ha Nôi. Din thoi: 0332963401; email: 
tranngoctuat_soctthanoi . gov .vn dê tong hcip. 

Sâ Cong Thucing trân tr9ng thông báo./. 

Noi nhán: 
- Nhu' trén (200 DN); 
- Cue XTTM; 
- Cng thông tin SCTHN; 
- Cáe die Lãnh dao SO; 
- Luu VT, QLCN. 

TiiiThj Phtrong Lan 



BQ CONGTHU'ONG - MLN!STRY OF IND1JSTRYAND TRADE 

C1JC XUC TIEN THU(1NG MI 
VIETNAM TRADE PROMOTION AGENCY 

BCN BANG KY TRAM GIA 

XIJC TIN THIJQNG M4T CAC SAN PHAM TREN SAN 

NQIDTAVAQUOCTE 

1. THÔNG TD DOANR NGH1P THAM GIA CIWUNG TRINEI 

Ten Cong ty: 

Ten giao djch qnc t: 

Bi din pháp lut: So diên thoai: Email: 

Bia chi: 

Tel: Fax: 

E-mail: Website (ba't bucc): 

Nàm thành lap: Ma s thu& 

Loai hInh don vi: LI Nhà nix&c Dan doanh Doanh nghip có 
DTNN 

[] Hop tác xa fl T churc XTTM Li Hip hi doanh nghip 

Quy mô doanh nghip: Li trên 1000 lao dtng Lit11300 t&il000 lao dng  Li dithi300laodng 

Can b phi trách tham gia ding Chtrong trInh: 

Ho ten: Chüc vi: 

Din tho?i di dng: Email: 

2. SAN PHAM BANG K\ XUC TIEN THUNG MAI TREN CAC SAN QUOC TE (XUAT KHAU): 

N'ành hàn 1&n  (dánh dd'u vào ngành hàngphan 1o4çzi rö nhth san phdm trwng bay cza doanh nghip) 
fl May mc Li May tre dan dira Li Thit va gia cm 
Li Da giày Li Gm sir Li Thc phm hirc nang 
Li G Li Thirc an cho thu ci.rng [1 Thit b cong ngh Va ch 
fl Nông san Li Gia vi biên th%rc phãm 

Li San phm khác Li Thüy san Li Nong san ch bin 

3. SAN PHAM BANG K XUC T[ENTHQNG MAI TREN CAC SAN NOI DIA: 

Nành hàn' 1ón (dánh dá'u vào nganh hàngphdn loqi rö nhát san phdm tricng bay ci'ia doctnh nghip) 

Li May mc 

fl Dagiày 

Li Nông san 

fl Sânphmkhác  

[I May tre dan, dira 

Li Gômsr 

Li Thirc an cho thii cung 

Li Giavi 

Li Thi:iy san  

Li TMt và gia c.m 

Li Thrc phm chirc nang 

LI Thit bj cong ngh và 
biên thc phâm 

Li Nông san ch bin 



4. HO SO BANG K GTTiI KEM BAO GOM: 
V Dan däng k tham gia chuong trinh (theo mu) theo dithng link và email 

/ 05-l0nhgió'ithiusãnphm 

V Thuyt mmli ngn gcrn v san phm 

V Chp ãnh cac chthig chi dã có cüa san phm 

,ngãy tháng nãm 2021 

Thu trwôiig âon v 
(K ten và &óng dd'u) 

Ho scr dàng k gfri ye:  

Trung tam Tng diing cOng ngh thông tin Xüc tin thuong mi (INTEC) 
Ciic Xüc tiên thwmg m3i 
Tang 4,20 L Thuàng Kit, Hoàn Kiêm, Ha Ni 
Tel: 024. 39368461 

NguOi lien h: 

Clij Hoàng Hoa, DT: 0988 785 637; Email: hoaht@vietrade.gov.vn  

Ch Diu Hoa, DT: 0855 256 855; Email: hoand@vietrade.gov.vn  



PHIJ L1JC 1 

TIEU CHI LA CHQN SAN PHAM THAM GLk SAN TMDT 
CJC XIJC TJEN TI1TJONG M4d 

(Dinh kern Cong van sO' 422/XTTM-CNTT ngày 01 tháng 3 nárn 2021) 

1. Dm v s& h&u san phrn phài là doanh nghip Viêt Nam, có hr each pháp 

nhan nhu: cong ty, h kirih doanh, hgp tác xA... 

2. Dcm vj dt các yêu cu cia các Co quan quan l chuyên ngành, san ph.m 

dü diu kin tham gia lu'u thông trên th tnthng (Giy ATVSTP, GMP, 

HçTp chuk hçTp quy, tuan thu các quy djnh v ghi nhãn mac hang hóa...) 

3. Don v cung cp các giy th kim nghim lien quan dn san phm. 

4. Các san phm phài có truy xut ngun gc san phm rô rang. 

5. Uu tiên: Các don vj hoat dng trên 05 nm; các doanh nghip xã hi; các 

dcrn vj. dã có san phm xut khu; don v dt các giài thithng cp dja 

phuong, cp quc gia; don v dat  các chürig chi Quc t. 
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