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CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi áp dụng
Văn bản này quy định Quy chế xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu ” (sau đây gọi
tắt là Quy chế) do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét chọn và tôn
vinh tại Hội chợ -Triển lãm “Tôn vinh Hàng Việt” hàng năm với sự chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Thành phố Hồ Chí
Minh.
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho các tổ chức cá nhân sản xu t inh doanh (sau đây gọi tắt
là doanh nghiệp tự nguyện đăng
sản phẩm do mình sản xu t cung c p để được xét chọn
là “Sản phẩm tiêu biểu” và các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc xét chọn danh
hiệu này.
Điều 3: Mục đích
Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét chọn danh hiệu “Sản
phẩm tiêu biểu” nhằm mục đích sau đây:
3.1.

Tôn vinh hen thưởng huyến hích sự sáng tạo cải tiến của doanh nghiệp trong
việc sản xu t sản phẩm đạt ch t lượng tốt;

3.2.

Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp, trong việc bảo vệ quy n lợi người tiêu
dùng;

3.3.

Quảng bá nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm hàng h a do doanh nghiệp cung
c p g p ph n xây dựng và nâng cao thư ng hiệu của sản phẩm hàng hóa;

3.4.

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” động
viên thúc đẩy phát triển sản xu t trong nước.

Điều 4: Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ được sử dụng trong văn bản này được hiểu như sau:


Sản phẩm tiêu biểu là sản phẩm được đánh giá đáp ứng các tiêu chí do Hiệp hội
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh quy định trong Quy chế này.



Tiêu chí xét chọn là tập hợp các yêu c u v ch t lượng liên quan đến việc xét chọn
danh hiệu “ Sản phẩm tiêu biểu” do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
quy định.

Điều 5: Nguyên tắc của việc xét chọn
Việc xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” được tổ chức thực hiện dựa trên các
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nguyên tắc sau đây:
5.1. Doanh nghiệp tự nguyện đăng
tham gia xét chọn danh hiệu “ Sản phẩm tiêu biểu”
theo các tiêu chí đánh giá đồng thời cam ết thực hiện duy trì và chịu trách nhiệm v
ch t lượng sản phẩm hàng h a của mình theo quy định;
5.2. Đảm bảo công hai minh bạch

hông phân biệt đối xử;

5.3. Đảm bảo hách quan trung thực và chính xác của việc xét chọn;
5.4. Ưu tiên xét chọn cho những sản phẩm c một trong số những yếu tố sau:
5.4.1. Đã được đăng

bảo hộ sở hữu trí tuệ

iểu dáng công nghiệp…;

5.4.2. Mức độ chiếm lĩnh thị trường cao;
5.4.3. C tính sáng tạo tiện dụng phù hợp với người tiêu dùng;
5.4.4. Sử dụng công nghệ tiên tiến để sản xu t;
5.4.5. Sản phẩm đã đạt các giải thưởng ch t lượng hác.
CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN - TIÊU CHÍ XÉT CHỌN
Điều 6: Điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia xét chọn
6.1.

Doanh nghiệp muốn tham gia việc xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” c n
phải đáp ứng đ y đủ các đi u iện sau đây:

6.1.1. C tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xu t kinh doanh sản phẩm tham gia
xét chọn liên tục hông dưới 24 (hai mư i bốn tháng tính đến thời điểm đăng
ký tham gia;
6.1.2. Không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nh t 12 (mười
hai tháng tính đến thời điểm đăng
tham gia;
6.1.3. Tự nguyện đăng
tham gia và nộp hồ s đăng
tham gia phù hợp với quy
định và cam ết thực hiện các biện pháp c n thiết để đảm bảo duy trì ch t
lượng sản phẩm được tôn vinh trong suốt thời gian mang danh hiệu này;
6.1.4. C tham gia gian hàng tại Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” (theo năm
xét chọn).
6.2.

Trường hợp doanh nghiệp đã tham gia và c các hàng h a dịch vụ được đánh giá
xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” nếu đáp ứng đi u iện theo quy định tại
hoản 1 Đi u này thì hàng năm được tiếp tục tham gia lại.

Điều 7: Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá xét chọn “Sản phẩm tiêu biểu” được quy định thống nh t cho các loại sản
phẩm hàng hóa như sau:
7.1.

Sản phẩm cung c p cho người tiêu dùng phải đảm bảo tính năng sử dụng, an toàn,
ch t lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng quy chuẩn
thuật quốc gia
và các văn bản qui phạm pháp luật hác c liên quan;

7.2.

Thiết lập áp dụng và duy trì hệ thống quản l ch t lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế
ISO 9001 hoặc các hệ thống tư ng tự hác;

7.3.

Sản phẩm có đăng

7.4.

Sản phẩm c tính sáng tạo tiện dụng cạnh tranh…

7.5.

Sử dụng công nghệ sản xu t hiện đại tiên tiến…

bảo hộ sở hữu trí tuệ đăng

iểu dáng công nghiệp…
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7.6.

Doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên
quan đến hoạt động sản xu t inh doanh của doanh nghiệp như nghĩa vụ thuế môi
trường bảo hiểm ...

Điều : Quyền lợi của doanh nghiệp có sản phẩm được tôn vinh
8.1.

Các doanh nghiệp c sản phẩm đạt danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” được đăng tin
trên Báo Doanh nhân Sài Gòn và trên Website của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành
phố Hồ Chí Minh, Website của Hội chợ Triển lãm;

8.2.

Được phép thông báo tuyên truy n quảng cáo trên các phư ng tiện thông tin đại
chúng n phẩm của doanh nghiệp hoặc các hình thức giới thiệu hác v sản phẩm
hàng hóa của mình được xét chọn; sử dụng Biểu trưng (Logo của danh hiệu “Sản
phẩm tiêu biểu” quy định tại phụ lục I của Quy chế này để quảng bá sản phẩm
hàng h a của mình trong suốt năm được xét tặng danh hiệu.
T

CHƯƠNG III
CH C TH C HIỆN CHƯƠNG TR NH

Điều 9: Đơn vị chủ t xét chọn danh hiệu
9.1.

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là đ n vị chủ trì xét chọn danh
hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” và chủ sở hữu Biểu trưng (Logo) danh hiệu “Sản phẩm
tiêu biểu” được quy định trong hụ lục I của Quy chế này;

9.2.

Nhiệm vụ và quy n hạn của đ n vị chủ trì xét chọn danh hiệu:

9.2.1. Ban hành hoặc sửa đổi bổ sung hi c n thiết các qui định c liên quan đến việc
xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu”; ban hành hướng dẫn v xét chọn
danh hiệu cụ thể theo các lĩnh vực và chủng loại sản phẩm;
9.2.2. Ban hành quyết định và c p gi y chứng nhận danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu”;
quyết định thông báo cảnh báo; quyết định đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực
quyết định và gi y chứng nhận;
9.2.3. Ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét chọn danh hiệu;
9.2.4. Giải quyết hiếu nại liên quan đến hoạt động xét chọn.
Điều 10: Hội đ ng xét chọn
10.1. Hội đồng xét chọn:
10.1.1.Hội đồng xét chọn là tổ chức tư v n cho Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh và do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM ra
quyết định thành lập;
10.1.2.Hội đồng gồm từ 7 đến 9 thành viên đại diện cho các c quan quản l tổ chức
và các chuyên gia có liên quan đến sản phẩm tham gia xét chọn. Hội đồng gồm
Chủ tịch 02 Ph Chủ tịch và các Ủy viên. Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp
thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng xét chọn;
10.1.3.Trưởng Ban Thư
đồng.

được thành lập theo Đi u 11 Quy chế này làm thư

Hội

10.2. Nhiệm vụ và quy n hạn của Hội đồng:
10.2.1.G p
iến v định hướng phát triển phư ng thức triển hai và các quy định
liên quan đến việc xét chọn;
10.2.2.Xem xét ết quả đánh giá và phân loại Hồ s đăng
tham gia của Ban thư
và thực hiện việc xét chọn. Đ nghị Chủ tịch Hiệp hội quyết định và c p gi y
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chứng nhận đạt danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” quyết định thông báo cảnh
báo hoặc hủy bỏ hiệu lực quyết định và gi y chứng nhận.
10.3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:
10.3.1.Chủ tịch Hội đồng trực tiếp hoặc trong trường hợp vắng mặt ủy quy n cho
h Chủ tịch Hội đồng thay mình đi u hiển các phiên họp của Hội đồng;
10.3.2.Các phiên họp của Hội đồng phải c ít nh t 2/3 số thành viên tham dự. Hội
đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc quá bán hi ra
các quyết nghị;
10.3.3.Trường hợp trên ½ thành viên Hội đồng (ngoại trừ Chủ tịch hông đồng với
ết quả xét chọn thì sản phẩm hàng h a đ hông được đ nghị c p gi y
chứng nhận “Sản phẩm tiêu biểu” và phải c văn bản nêu rõ l do.
Điều 11: Ban Thư ký xét chọn danh hiệu
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM ra quyết định thành lập Ban Thư
xét
chọn danh hiệu gồm Trưởng Ban Thư
và các thành viên để giúp Hội đồng đi u phối hoạt
động xét chọn và làm Thư
của Hội đồng xét chọn.
Ban Thư

c các nhiệm vụ và quy n hạn sau đây:

11.1. Xây dựng ế hoạch và thực hiện ế hoạch xét chọn;
11.2. Hướng dẫn doanh nghiệp nội dung chi tiết của tiêu chí xét chọn và thủ tục hồ s
đăng tham gia;
11.3. Tiếp nhận đăng
11.4. Thẩm tra hồ s
11.5. Xử l

từ doanh nghiệp;
đăng

từ doanh nghiệp;

tổng hợp ết quả xét chọn;

11.6. Xây dựng ế hoạch chuẩn bị hồ s và tài liệu làm việc của Hội đồng xét chọn;
11.7. Chuẩn bị dự thảo quyết định và gi y chứng nhận; thông báo cảnh báo; hủy bỏ hiệu
lực quyết định và gi y chứng nhận;
11.8. Đ u mối xử l hiếu nại của doanh nghiệp v quyết định/ giải pháp của các tổ
chức cá nhân liên quan;
11.9. Đảm bảo đi u iện làm việc của Hội đồng xét chọn.
Điều 12: H nh thức tôn vinh khen thưởng
Doanh nghiệp c sản phẩm đạt danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” hàng năm sẽ được tôn
vinh hen thưởng với các hình thức như sau:
12.1. Gi y công nhận danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” của Hiệp hội Doanh nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh trao tại Lễ hai mạc Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng
Việt” (theo năm tổ chức ;
12.2. Gi y hen của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho các
doanh nghiệp c sản phẩm 2 năm liên tục được công nhận danh hiệu “Sản phẩm
tiêu biểu”;
12.3. Sản phẩm đạt danh hiệu “ Sản phẩm tiêu biểu” của doanh nghiệp nằm trong các
Khu công nghiệp Khu công nghệ cao sẽ được Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu
Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh c hình thức hen tặng riêng.
Điều 13: Công bố kết quả xét chọn
Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội tổ
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chức Lễ công bố ết quả xét chọn tôn vinh và trao gi y chứng nhận danh hiệu “Sản phẩm
tiêu biểu ” tại Hội chợ - Triển lãm “Tôn vinh Hàng Việt” hàng năm.
CHƯƠNG IV
ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ QUY TR NH XÉT CHỌN
Điều 14: Đăng ký tham gia xét chọn Danh hiệu
Việc đăng

tham gia xét chọn danh hiệu được thực hiện theo các bước sau:

14.1. Tiếp xúc ban đ u: Doanh nghiệp c nhu c u đăng
tham gia xét chọn danh hiệu
“Sản phẩm tiêu biểu” liên lạc với các Ban Thư
xét chọn để được hướng dẫn v
nội dung chi tiết của tiêu chí xét chọn và thủ tục hồ s đăng
tham gia;
14.2. Đăng

tham gia xét chọn: theo mẫu của Ban Tổ chức.

Điều 15: Quy t nh xét chọn danh hiệu
Việc xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” được tiến hành theo các bước sau:
15.1. Doanh nghiệp đăng
xét chọn sản phẩm gửi Bản đăng
và hồ s xét chọn theo
mẫu v Ban Tổ chức xét chọn theo thời gian do Ban Tổ chức quy định trong thông
báo.
15.2. Ban Thư ký tiến hành xem xét trên hồ s sự phù hợp của sản phẩm tham gia xét
chọn theo các tiêu chí quy định tại Đi u 7 của Quy chế này;
15.3. Ban Thư
tiến hành đi u tra thị trường l y
iến của các tổ chức c quan c
liên quan. Những hồ s chưa đ y đủ hay chưa đạt yêu c u theo quy định sẽ được
thông báo để bổ sung hoàn chỉnh.
15.4. Bộ phận thư
lập tờ trình từ ết quả xem xét hồ s đi u tra thị trường và
các tổ chức c quan c liên quan trình Hội đồng xét chọn.

iến

15.5. Hội đồng xét chọn tiến hành xem xét lựa chọn sản phẩm tiêu biểu theo tiêu chí
quy định trong Quy chế này và đ nghị Chủ tịch Hiệp hội c p gi y chứng nhận
danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu”.
Khi c n thiết Ban Thư
c thể mời thêm những người am hiểu v lĩnh vực chuyên
ngành để thực hiện các bước nêu trên.
Ghi chú: Trong một số trường hợp cụ thể đối với sản phẩm của các doanh nghiệp đã có
thành tích cao về chất lượng như: doanh nghiệp được công nhận là “Doanh nghiệp tin cậy
vì Người tiêu dùng”; doanh nghiệp được tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia,... việc xét
chọn sẽ theo thủ tục đơn giản, do Chủ tịch Hiệp hội quy định cụ thể.
Điều 16: T chức Hội đ ng xét chọn
16.1. Ban Thư
đ nghị Chủ tịch Hiệp hội thành lập Hội đồng xét chọn và phê duyệt
ế hoạch làm việc của Hội đồng;
16.2. Ban Thư
chuẩn bị và giúp Chủ tịch Hiệp hội tổ chức họp Hội đồng xét chọn và
trình Chủ tịch Hiệp hội ết quả xét chọn của Hội đồng để xem xét và quyết định;
16.3. Tùy theo yêu c u Hội đồng c thể được tổ chức để xét chọn đối với từng loại
nh m sản phẩm hác nhau.
Điều 17: Kinh phí
Doanh nghiệp đăng
tham gia xét chọn hông phải nộp b t ỳ một hoản kinh phí
nào cho việc xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu”.
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Hiệp hội sẽ vận động các tổ chức Hội doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đ ng g p
cho việc tổ chức hảo sát thị trường và tổ chức lễ trao danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu”.
CHƯƠNG V
QUÁ TR NH SAU QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ
Điều 18: T ách nhiệm của doanh nghiệp
18.1. Doanh nghiệp c sản phẩm hàng hóa, được xét chọn danh hiệu “Sản phẩm tiêu
biểu” phải thực hiện việc sử dụng quyết định gi y chứng nhận và Biểu trưng
(Logo theo quy định;
18.2. Gi y chứng nhận và Biểu trưng (Logo hông thay thế trách nhiệm và nghĩa vụ v
ch t lượng của doanh nghiệp đối với sản phẩm hàng hóa đã được xét chọn.
Điều 19: Thông báo cảnh báo doanh nghiệp
19.1. Trên c sở đ nghị của Ban Thư
và Hội đồng xét chọn Chủ tịch Hiệp hội có
thông báo cảnh báo doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
19.1.1.Vi phạm các tiêu chí xét chọn và các quy định c liên quan của Hiệp hội;
19.1.2.Sử dụng sai mục đích gi y chứng nhận hoặc Biểu trưng (Logo) của danh hiệu;
19.1.3.C d u hiệu vi phạm pháp luật;
19.1.4.Bị người tiêu dùng hiếu nại c hệ thống và việc giải quyết hiếu nại của
người tiêu dùng chưa thỏa đáng.
19.2. Trong thời hạn xác định được ghi trong thông báo cảnh báo doanh nghiệp c n
thực hiện các biện pháp hắc phục những sai phạm hoặc tồn tại và báo cáo ết quả
thực hiện bằng văn bản đến Ban Thư
của Hội đồng để các c quan chức năng
này xem xét và đ nghị Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định hủy bỏ thông báo cảnh
báo.
Điều 20: Thu h i và hủy bỏ hiệu lực quyết định và gi y chứng nhận
20.1. Hiệp hội quyết định hủy bỏ hiệu lực và thu hồi quyết định và gi y chứng nhận
trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm b t ỳ đi u nào trong các đi u sau đây:
20.1.1.Sản phẩm hàng hóa hông đảm bảo sự phù hợp với tiêu chí xét chọn một cách
c hệ thống;
20.1.2.Không thực hiện các biện pháp hắc phục hi c thông báo cảnh báo;
20.1.3.C văn bản đ nghị hông tiếp tục duy trì theo tiêu chí xét chọn;
20.1.4.Doanh nghiệp vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
20.1.5.C quan quản l c thẩm quy n thông báo v việc sản phẩm hàng hóa của
doanh nghiệp vi phạm các quy định v ch t lượng;
20.1.6.Bị người tiêu dùng hởi iện do vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật
Bảo vệ quy n lợi người tiêu dùng và bị tòa án xác nhận lỗi thuộc v doanh
nghiệp.
20.2. Ngay sau hi nhận quyết định hủy bỏ hiệu lực quyết định và gi y chứng nhận
doanh nghiệp phải trả lại cho Hiệp hội gi y chứng nhận.
20.3. Khi gi y chứng nhận hông còn hiệu lực hay bị thu hồi doanh nghiệp phải ngừng
sử dụng gi y chứng nhận và Biểu trưng (Logo cho mục đích quảng cáo và các
công việc c liên quan hác dưới mọi hình thức.
6

Điều 21: Bảo mật
Hiệp hội Hội đồng xét chọn, Ban Thư , các c quan tổ chức và các chuyên gia
tham gia vào quá trình xét chọn c trách nhiệm và biện pháp hữu hiệu nhằm bảo mật các
thông tin v tổ chức và hoạt động sản xu t inh doanh của doanh nghiệp c sản phẩm hàng
hóa tham gia xét chọn.
Điều 22: Khiếu nại
Trong trường hợp doanh nghiệp muốn hiếu nại v b t ỳ quyết định/ giải pháp nào
của Hiệp hội Hội đồng xét chọn, Ban Thư
trong thời hạn hai tu n ể từ hi c thông báo
quyết định/ giải pháp doanh nghiệp phải gửi hiếu nại chính thức bằng văn bản v quyết
định/ giải pháp đ đến Hiệp hội thông qua Ban Thư . Trong thời hạn hai tu n ể từ hi
nhận được văn bản hiếu nại Hiệp hội sẽ xem xét xử l và thông báo bằng văn bản đến
doanh nghiệp ết quả xử l .
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23: Điều khoản thi hành
Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xét chọn doanh nghiệp c
phẩm hàng hóa, tham gia xét chọn c trách nhiệm nghiêm túc thực hiện quy định này.

sản

Trong quá trình thực hiện nếu c v n đ vướng mắc hoặc phát sinh c n phản ảnh ịp
thời để Hiệp hội xem xét giải quyết./.
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM
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