KHỞI ĐỘNG CHƢƠNG TRÌNH
ỨNG VIÊN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƢỢNG CAO 2022
Nhằm tạo không gian cho cộng đồng Doanh nghiệp truyền thông quảng bá sản phẩm,
thƣơng hiệu rộng rãi tới Ngƣời tiêu dung, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất
lƣợng cao (Hội DN HVNCLC) thực hiện chƣơng trình giới thiệu Doanh nghiệp ứng viên
Hàng Việt Nam Chất lƣợng cao (HVNCLC) 2022. Thời điểm thực hiện là từ tháng 5 12/2021.
Chương trình giới thiệu Doanh nghiệp ứng viên HVNCLC là chương trình thường niên, được
Hội DN HVNCLC thực hiện trước khi diễn ra cuộc khảo sát bình chọn HVNCLC dành cho
doanh nghiệp chưa đạt danh hiệu hoặc đang tạm thời ra khỏi bảng danh sách gần nhất.
Đây là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp truyền thông, quảng bá thương hiệu trên các
Website: www.bsa.org.vn , www.hvnclc.vn , www.thegioihoinhap.vn, đăng trên Ấn phẩm
Thế Giới Hội Nhập (1 kỳ), phát hành hàng tháng và hỗ trợ kiến thức kinh doanh.
Chương trình giới thiệu ứng viên không phải là chương trình xét cấp Nhãn hiệu chứng nhận
HVNCLC. Chương trình được thực hiện dành cho doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
Doanh nghiệp muốn tham gia chương trình ứng viên cần phải thỏa các điều kiện sau:
-

Doanh nghiệp có hoạt động trên 24 tháng tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước
cấp phép;
Doanh nghiệp không vi phạm các quy định pháp luật & qui định của cơ quan quản lý
nhà nước;
Doanh nghiệp có sản phẩm tự sản xuất (không phải làm thương mại hoặc dịch vụ), ưu
tiên các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu đầu vào tại địa phương;
Doanh nghiệp có chú trọng yếu tố xây dựng tiêu chuẩn và yếu tố chuyển đổi số trong
hoạt động sản xuất kinh doanh;
Doanh nghiệp có kế hoạch phát triển thị trường nội địa và hướng đến khu vực, cũng
như hội nhập quốc tế;

Để tham gia chƣơng trình ứng viên, quí doanh nghiệp chỉ cần gửi chuyển phát cho
chúng tôi các giấy tờ về VP Hội theo địa chỉ bên dƣới hoặc bản scan, qua email
ungvienhvnclc@bsa.org.vn, các giấy tờ gồm:
1. Giấy đăng ký tham gia chương trình ứng viên (có người đại diện pháp luật của Doanh
2.
3.

4.
5.
6.

nghiệp ký tên đóng dấu);
Giấy phép đăng ký kinh doanh;
Giấy xác nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và các chứng nhận tiêu chuẩn
chất lượng khác như ISO, HACCP,… (nếu có)
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp;
Đề án/ báo cáo tác động môi trường định kỳ
Giấy chứng nhận VSATTP đối với các sản phẩm nhóm ngành thực phẩm, bánh kẹo,
đồ uống,… và giấy phép lưu hành sản phẩm đối với sản phẩm nhóm ngành dược
phẩm, mỹ phẩm;

Sau khi bộ phận chuyên trách phản hồi là hồ sơ quý doanh nghiệp đƣợc thẩm định đạt
yêu cầu, quý doanh nghiệp gửi cho chúng tôi bài viết và hình ảnh để đăng thông tin hỗ
trợ truyền thông, quảng bá, gồm:
1. Bài viết khoảng 200 – 300 từ giới thiệu về doanh nghiệp & sản phẩm của doanh

nghiệp;
2. Một số vài hình ảnh về thương hiệu & sản phẩm của doanh nghiệp;
Ngoài ra trong tình hình dịch bệnh, doanh nghiệp rất khó khăn, chúng tôi có tổ chức chương
trình trang bị kiến thức về xây dựng thương hiệu, mạng lưới phân phối hoàn toàn miễn phí
cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cùng doanh nghiệp.
Vì quyền lợi của quý Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao rất
mong nhận được sự hợp tác của tất cả quý Doanh nghiệp.
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