
UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
S CONG THTJNG Dc Ip - Tr do - Hnh phtic 

     

S& 1/SCT - KHTCTH 
V/v Phi hap trin khai Chuo'ng trInh 
BInh chon hang Vit Nam du'çc ngithi 

tiêu clang yêu thIch nãm 2021. 

Ha Nç5i, ngày O tháng nàm 2021 

KInh gri: - Dáng üy Khi doanh nghip Ha Ni; 
- Các S, nganh: Thông tin và Truyën thông; Vn hOa và The 

thao; Nông nghip và PTNT; Du ljch; Giao thông Vn tãi; 
Ngân hang nhà nuó'c Vit Nam TP Ha Ni; Trung tam Xüc 
tiên Dâu tu, Thuang mgi, Du ljch Thành phô; Dài Phát thanh 
và Truyên hInh Ha Ni; 

- BCD CVD các qun, huyn, thj xã TP Ha Ni; 
- UBNID các qun, huyn, th xã TP Ha Ni; 
- Phong Kinh tê các qun, huyn, thj xä; 
- Hip hi doanh nghip nhO và vCra thành phô Ha Ni; 
- Các hi, hip hi; 
- Các doanh nghip san xuât kinh doanh hang Vit. 

D dAy rnanh thirc hiên Cuc van dng "Ngithi Vit Nam iru tiên dung hang Vit 
Narn" trên dja bàn thành phô Ha Ni, Ban Chi do Cuc van  dng "Ngithi Vit Nam iru 
tiên dñng hang Vit Nam" Thành phô ban hành Kê hoach so 172/KH-BCDCVETP ngày 
07/6/202 1 ye vic trin khai Chrnmg trInh bInh chçn "Hang Vit Nam duçc ngui tiêu 
dung yêu thIch" nàm 2021 và chi dao,  giao SO Cong Thuang Ha Ni chü trI, phôi hap 
vth cac ca quan, clan vj, dja phi.rcing cO lien quan to chirc thirc hin, c11 the niur sau: 

I. NQI DUNG 
1. Ten chtro'ng trInh: Chuang trinh binh chçn "Hang Vit Nam duc ngithi tiêu 

diing yêu thIch" näm 2021. 

2:D6i tirçYng, quy mô, phm vi thirc hin chiro'ng trInh 
2.1. Di tirçrng: Các san phm, djch vçi là hang Via Nam cüa các doanh nghip, hap 

tác x... có clang k kinh doanh hap pháp theo quy djnh cüa nhà nixrc ViaNam, bao gôm 
Ca san phâm, di:ch vii cüa doanh nghip có von dâu tu nuâc ngoài và có xuât xir Vi@ Nam 
(sau day gi tat là doanh nghip), clap irng các tiêu chi cüa Ban To ch(rc Chuang trinh dêu 
dixçc tharn gia bInh ch9n. 

2.2. Quy mô, phtm vi thtrc hin: Các doanh nghip trên dia bàn thành phô Ha 
Ni và các tinh, thành phô trong cà nurc. 

3. Ngành san phm, djch viii tham gia bInh ch9n 
3.1. Nganh san phm, bao gm các linh v1rc: Din t, Cong ngh; Do Gia ding; 

Cong nghip; Thi trang, phi kin; Xây dirng, trang tn ni that; Dugc phâm, Thirc phâm 
chuc näng; Hóa M phâm; Van phOng phâm, thiêt bh9c tip; Thñ Cong m ngh; NOng, 
Lam, Thüy Hài san; Các san phâm OCOP; Thirc phâm, do uOng. 

3.2. Nganh dich vii, bao gôm các linh virc: Din tñ, Cong ngh; D Gia ding; 
Cong nghip; Thai trang, phi kin; Xây dgng, trang trI ni that; Dugc ph.m, Thirc phâm 



chiirc näng; Hóa M5 phrn; Van phong phm, thit b h9ctp; ThU cong m ngh; NOng, 
Lam, ThUy Hãi san; Các san phm OCOP; Thirc phâm, do uOng 

4. S hrqng san phm, djch viii däng k' tham gia blnh ch9n 

Mi doanh nghip duçic däng k)' ti da 03 san phm, dich vi (trong dO có It nhât 
02 san phm, djch vi không là san phâm, ditch vi dà duqc bInh chçn trong 2 näm lien 
kê truâc do). 

5. Các sir kin chInh: 
- H9p báo trin khai Chuo'ng trInh bInh ch9n "Hang Vit Nam duc ngui tiêu 

dUng yêu thIch" näm 2021. 

- Trin khai, thông tin Chuong trinh dn hip hi, hi và các doanh nghip trên dia 
bàn thành phô Ha Ni và các tinh, thành phô trong câ nuOc. 

- Trin khai the hoat dng tuyén truyn, quàng bá chuong trInh trén the phucmg 
tiên truyn thông (trên the báo, dai truyên hInh, các website, fanpage, banner quãng cáo 
sir kin trên các tuyên phO, hot náo ti các diem bInh chQn...). 

- COng b danh sách san phm, djch vii cUa các doanh nghip tham gia Chuong 
trInh bInh ch9n. 

- T chUc chuo'ng trInh T9a dam va giâi thiu chuang trinh bInh ch9n nam 2021 
trén Dài phát thanh & Truyên hInh Ha Ni. 

- T chirc bInh ch9n trên cng kt ni "Binhchonhangviet.com.vn" và các hot 
dng truyn thông trrc tuyn. 

- T chrc hoat dng bmnh ch9n tai  "Hi ch Hang Vit Nam du?c ngui tiêu dUng 
yêu thIch" närn 2021. 

- T ehUc hott dng bInh ch9n tai  các khu dan cu, hi cha, diem cong cong  tp 
trung dOng ngithi, các h thong siêu thi va trung tam thucmg mai  tp trung nhiêu thucng 
hiu Hang Vit Narn. 

- T chixc Lê cOng b kt qua và ton vinh "Hang Viet  Nam dugc ngiIi tiêu dUng 
yêu thIch" nãrn 2021, truyên hinli trrc tiêp trên keiTh 1 - Dài Phát thanh và Truyên hinh 
Ha Ni tai  Quáng tnthng tung dài L Thai TO, qun Hoàn Kiêm, Ha Ni hoc mt da 
dim phU hç'p. 

6. ThM gian thrc hin: Tir thong 6/202 1 dn thang 11/202 1. 

II. P110! HOP THTJ'C HI1N 

D trin khai th'rc hin nhim vti dt k& qua, dáp ing yêu cu cUa Ban Chi dao 
"Cuc vn dng nguäi Vit Nam uu tiên dUng hang Vit Nam" và LJBND thành phO H 
Ni, S& Cong Thuong dê nghj các co quan, don vj quan tam phOi hp triên khai thc 
hiên môt so nhiêm vu Cu the nhu sau: 

1. Các don vj thành viên Ban Chi do Cnc vn dng "Ngirö'i Vit Nam tru 
tiên thing hang Vit Nam"; các S, ngành Thành ph và các hi, hip hi 

- T chUc trin khai thirc hin các nhim viii duçc phân cong theo K hoach s6 
172/KH-BCDCVDTP ngay 07/6/202 1 cUa Ban Chi dao  Cuc 4n dng ye vic triên khai 
chuong trmnh bInh ch9n "Hang Vit Nam dugc nguOi tiêu dUng yêu thIch" nám 2021. 

- Phi hçp vâi S Cong Thuong và các don vj cO lien quan dy manh  thông tin, 
tuyên truyên, cung cap danh sách, vn dng, mi cac doanh nghip, co s san xuât kinh 
doanh cO ngnh hang phU hp dang k tham gia Chuong trinh bInh ch9n "Hang Vit 



Q.GIAM DOGV 
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Narn duçc ngui tiêu dñng yêu thIch" (mi dan vi giâi thiu tü 50 - 80 doanh nghip, 
ca s san xuât kinh doanh hang Vit tham gia c1nrcng trIrth bInh ch9n). 

- Chi dao  can b, cong chtlrc trrc tip tham gia bInh chn; tuyên truyn, gió'i thiu 
dé nguii tiêu dñng tham gia bInh chon tai  website.binhchonhangviet.com.vn  và các dja 
dirn bInh ch9n do Ban To chirc thông báo. 

2. Ban Chi do Cuic vn dng "Ngirôi Vit Nam iru tiên dung hang Vit Nam" 
và UBND các qt4n, huyn, thj xa 

D nghj Ban Chi do Cuc vn dng cac qun, huyn, thj xã chU dtng báo cáo cp 
üy và phôi hçp vYi UBND các qun, huyn, thj x trin khai thrc hien  các nhim vçi: 

- T chrc tuyên truyn sâu rng v chuang trinh dn các ca quan, dan vj, hOi,  hip 
hi, doanh nghip, ca s san xuât và nguii dan trên dja bàn. 

- Chü trI, phi hcp vâi UBND các qun, huyn, thj xA chi dao  Phông Kinh tê lam 
du rni lien h va các dan vj có lien quan gith thiu, lap danh sách các doanh nghip, 
ca sä san xut tai  qun, huyn, th x däng k san phm tham gia chrnmg trInh binh 
ch9n gl'ri Ban T chirc chuo'ng trInh d rà soãt, dua vào danh sách bInh chon ('mói quçn, 
huyçn tO'i thiê'u 30 doanh nghip, cci so' sOn xuO't tro' len). 

- Chi dao can bô, cong chi.rc các phông, ban, dan vi; trrc thuc trirc tiêp tham gia 
binh chQn; tuyên truyên, giài thiu dê ngui tiêu dung tham gia bInh ch9n tai 
website.binhchonhangviet.corn.vn  va các dja diem bInh ch9n do Ban To chtrc thông báo. 

3. S Cong Thuang dä dang tãi K hoch s 172/KH-BCDCVDTP ngày 
07/6/2021; Quy chê bInh ch9n hang Vit Nam dugc nguii tiêu dung yêu thIch; Thu myi 
và Phiu dng k tham gia Chuang trinh bInh chçn trên website: 
binhchonhangviet. com.vn  và website: congthuong.hanoi.gov.vn. 

f) nghi;  các ca quail, dan vi;, UBND các qun, huyn, thi;  xà quan tam phi hçp, 
triên khai va g11i danh sách doanh nghip däng k tham gia Chuo'ng trInh bInh chçn 
"Hang Vit Nam thrnc ngithi tiêu dung yêu thIch" ye S& Cong Thuang (so 331 dithng 
Câu Giây, qun Câu Giây, Ha Ni) trtthc ngày 15/7/2 021. 

(Chi tiê't lien h: DSng chI TrO'n Thj Hang — P hông KI hocich Tài chInh TO'ng hçip, 
So' Cong Thu'o'ng HO NOt, diên thoai: 024.62691286). 

Si Cong Thuang rt mong nhn du?c sir ph& h'p trin khai cüa các ca quan, dan 
vi; va các doanh nghip dê Chuang trInh bInh chn du?c tO chtrc thành cong. 

Trân trQng cam cm]. 

No'i nhan.X1 
- Nhu trên; 
- UBND TP Ha Nôi; 
- BCD CVD NVNUTDHVN TP}IN; 
- Die Nguyn Lan Hu'ong CT UBMTTQVNTPHN; 
- Ban Tuyên giáo Thành üy; 
- Ban Dan van Thành y; 
- Die Nguyen Mnh Quyên - PCT UBND TP; 
- Cãc die POD SCT; 
- Ban TGDN - UBMTTQTPHN; 
- Thành vién BTC vâ T giüp vic; 
- Cãc phông, don vj thuc SCT; 
- Don vj tu van; 
- Luu VT, KHTCTH. 
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