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Kính gửi: Giám đốc các Doanh nghiệp hội viên 

Căn cứ công văn số 614/BCT-XNK, ngày 22/01/2018 của Bộ Công Thương về việc 
xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017 và yêu cầu Hiệp hội thông báo, hướng dẫn các 
doanh nghiệp kê khai Đơn đăng ký theo quy định, tổ chức xét chọn và gửi kết quả xét chọn 
doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017 về Bộ Công Thương. 

Đối tượng xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2017 là các doanh nghiệp được 
thành lập theo luật pháp Việt Nam, có nguyện vọng tham gia chương trình xét chọn Doanh 
nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công thương và đạt được các tiêu chí sau: i) Doanh nghiệp 
xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong 2 năm liên tục trước khi xét chọn năm 2017 (2015, 
2016); ii) Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước 
khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu; 
iii) Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; iv) Kim ngạch xuất khẩu trong năm 2017 
(tính từ 1/1 - 31/12/2017) đạt mức tối thiểu đối với mặt hàng thủy sản là 13,25 triệu 
USD (chi tiết trong Quy chế xét chọn DN XK uy tín theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT của 
Bộ Công thương) 

Văn phòng Hiệp hội trân trọng đề nghị các doanh nghiệp hội viên căn cứ theo Quy 
chế xét chọn DN xuất khẩu uy tín 2017, khai hồ sơ và gửi đăng ký xét chọn về văn phòng 
Hiệp hội trước ngày 15/03/2018, theo địa chỉ sau: 

Văn phòng Hiệp hội VASEP – Số 218 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 
2, TP.HCM. Người liên hệ: Ms. Thùy Dung – Tel: 028 6281 0432 (ext: 21) 

Hồ sơ gửi về xin làm thành 2 bộ, mỗi bộ gồm: 

 Đơn đăng ký ”Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017 (Theo mẫu quy định tại 
Quyết định 7312 của Bộ Công thương). Trường hợp DN có nhu cầu đăng ký xét chọn 
nhiều mặt hàng ngoài thủy sản thì đơn đăng ký của DN phải kê khai cụ thể từng mặt 
hàng); 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản 
chính; 

 Bản sao các Bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà DN được khen 
thưởng trong năm 2016; 

 Công văn xác nhận của cơ quan hải quan, cơ quan thuế nơi DN trực thuộc về các 
nội dung: Không bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục XNK hàng hóa và không nợ đọng 
thuế; 

 Báo cáo tài chính năm 2015 và 2016 của DN chứng minh có lãi trong 2 năm này (có 
xác nhận của cơ quan kiểm toán). 



 

Đây là quyền lợi, là niềm vinh dự và tự hào của mỗi doanh nghiệp, Hiệp hội kinh đề 
nghị Giám đốc các doanh nghiệp hội viên quan tâm, xem xét và gửi đăng ký sớm để Văn 
phòng kịp tổng hợp, trình Hội đồng xét duyệt của Hiệp hội thông qua và gửi danh sách về 
Bộ Công thương xét chọn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch HH và các PCT HH; 
-   VPĐD HH tại Hà Nội; 
-   Lưu VP HH. 
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