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HOI DOANH NHAN IRE VI1T NAM
UY BAN TRUNG UtJNG
***

Ha Ni, ngày 15 tháng 6 nárn 2021

SE: 93IUBTU'-DNT
"V/v: Giái thiu doanh nghiep tiêu bilu tham gia
Giái thurOng Sao Vàng dat Vit 2021"
KInh gal: S(r K hoch và Du tir tnh Ba Ria - Vung Tàu
Giâi thrning Sao Yang dt Vit ton vinh doanh nghip và thumg hiu Vit Nam trong
hOi nhp kinh tê quôc té, duçTc Thu ttiàng ChInh phü giao cho Trung uang Doàn, Trung
uong HOi Lien hip Thanh nien Vit Nam va Trung uong Hi Doanh than trê (DNT) Via
Nam triên khai tir näm 2003. Sau 18 näm to chirc (2003 - 2021), Sao Yang dat Vit dã tth
thành mt giãi thu&ng cao qul gop phân xây dimg uy tin và hinh ành thucmg hiu Vit Nam
trong hi nhp quôc tê, duvc xä hi và gioi doanh nghip dc bit quan tam, üng h).
Giãi thithng Sao Yang dt Vit nAm 2021 xét trao cho TOP200 thuang hiu tiêu biu
Vit Nam, có khã nãng cnh tranh thành cOng vci quOc tê; tiiy theo kêt qua bInh ch9n, CáC
thucrng hiu doat giái thuâng s ducc cOng nhn các danh hiu di kern là TOP 10, TOP 100
và TOPAfl thiremor hii Vit Nim

Chuorng trInh bInh ch9n Giãi thrncng Sao yang dt Via 2021 nhm h trçl các doanh
nghip Via Nam xây dirng thung hiu uy tIn; nâng cao näng 1rc canh tranh; La chn các
thucmg hiu dn dâu trong ngành nghe, mt hang chü 1irc; Dê gOp phân ton vinh, t diêu
kiin cho nhurng doanh nghip tiêu biéu, cO dOng gop thiêt thrc cho sir phát triên kit té xä
hi cüa dja phucing, Thu?mg tri,rc Doàn Chii tjch UBTTJ HOi Doanh nhân tré Vit Nani trãn
fr9ng dé nghj Qu$' c quan quan tam giài thiu và dê cü giüp các doanli nghip CO thucrng
hiu tiêu biêu dai din cho dja phrnyng tham gia Giãi thuing Sao \Tang dat Viêt 2021. Cu
the thu sau:
133. Tiêu chun xét chçn: Các thrnmg hiu uy tin, tiêu biu cüa dja phucrng.
134. Ho so' và qui trinh d cfr: Thijc hin theo Huâng dn chi tit s 88/UBTU-DNT
ngày 11/6/2021 cüa Trung uo'ng HOi DNT Viêt Nam. Thông tin và mâu ho sa dAng k tham
gia giái thithng, doanh nghip cO th xem và tâi ye tir website htt ://www. dntvn. or • n.
Lwu j: Doanh nghiêp truy cap dwô'ng link sau dé dãng kj5 tham gia Giái t wóng:
https://bit.ly/3veLszn ('có the vào website http://www.dntvn.org.vn dé truy cap link nay).
135. Thôi han np ho so' dãng k tham gia giài thtró'ng: trirc ngàv 5/8/2021.
M9i thông tin chi tit xin mi lien h 1rirc tip vâi Vn phông Hi DNT Vitt Narn tang 6, nhà 64 Ba Triu, Ha Ni; Din thoai: 0243.8228227/ 0246.263 1 837; Email:
doanhnhantredntvn.org.vn.
Xin trân trQng cam n!
TM. TT DOAN CH TICH UBTIJ HQI DNT ViT NAM
UT1CH
Noi nhn:
- Nhir trn;
-LtruVP.

HOI DOANH NHAN TRE VI1T NAM
UY BAN TRUNG UONG
Ha N5i, ngày 11 tháng 6 ,iám 2021
S: 88 IUBTII-DNT

HU5NG DAN THAM GIA
GIAI THU'ONG SAO YANG DAT VIT NAM 2021
Can cir Quy ch Giãi thuâng Sao Vàng dt Vit cüa Thu&ng tnrc Doãn Chü
tjch UBTU' Hi Lien hip Thanh nien Vit Nam, UBTU' Hi Doanh nhân tré Vit
Nam - co quan thithng trrc Giãi thuàng huàng dn tham gia Giãi thung Sao Vàng
dat Vit näm 2021 nhu sau:
1- Bang k tham gia giãi thu'ô'ng
1.1 Di turçrng và quyn dàng k tham gia:
Tt Ca the doanh nghip däng k' hoat dng kinh doanh theo pháp lut Vit
Nam, trr doanh nghiêp 100% von nuâc ngoài, tr nguyen tuân thu Quy chê Giãi
thurng va các qui djnh cüa co quan thu?mg trrc to chi.rc giãi thuOng, dêu duçic quyên
tham gia giãi thrnrng theo dung hi.ràng dan nay.
Doanh nghip có th däng k tham gia bmnh xét di vâi ten thucing hiu chung
cUa doanh nghip hotc các thixcmg hiu (nhan hiu) thuc quyên si httu cüa doanh
nghip.
1.2 Quy trInh (lang k tham gia:
Lay mu ho so': Doanh nghip có th 1y mu h sci däng k tham gia giãi
thung tai dja chi Website: http://www.dntvn.org.vn hoc lien h trirc tiêp vi Van
phOng Trung uong Hi Doanh nhân trê Vit Nam: so 64 Ba Triu — Hoàn Kiêm — Ha
NOi, Din thoi: 0243.8228227 / 0246.2631837; Email: doanhnhantre@dntvn.org.vn
dé duc cung cap và hu9ng dan.
Khai ho so':
- Doanh nghip truy cp dirôi'zg link sau d dàng kj tham gia Giái thiróiig.
https.//bit. ly/3veLszn (co the vào webs ite http://www.dntvn.org.vn dé truy cp link
nay).
- Sau khi däng k online, doanh nghip khai h so dy dü v ni dung và theo
ding bô ciic huàng dan trong Mâu ho so; thông tin khai trong ho so phãi dam bão
tInh trung thirc. Khi doanh nghip duçic chçn qua vông so tuyên, Ban tO chirc së phân
cOng doàn thâm djnh den doanh nghip dánh giá và kiêm tra thiic té.
so lam thành 02 b và duçc dóng thành quyn kh A4, dan gay (không
dung gay xoän, kçp file) dê thu.n tin cho Ban tO chüc trong vic sap xêp, d9c nghien
ciru hO so.
Danh muc tài lieu trong h so' (lang Ky tham gia giãi thtróng gôm:
1. Phié'u dang 1g tham gia (theo mcu)
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2. Ban sao cong ch&ng Dàng kj kinh doanh cüa doanh nghip
3. Báo cáo dánh giá nàng 4c cgnh tranh cia thwcmg hiu däng kj tham gia Giái
thirOng (theo máu)
4. Maket thuv'ng hiu clang kj tham gia Giái thithng (g&i qua email
doanhnhantredntvn.org.vn, dit tiêu dé mail theo cñpháp "Logo Cong ty ... clang kj
tham gia Giái thirOiig Sao Vàng dat Vit 2021 ")
5. Ban sao các tài lieu lien quan ch&ng minh cho các thông tin trong báo cáo
dánh giá náng 4ic cgnh tranh cia thuv'ng hiu clang /g tham gia Giái thzrmg:
- Báo cáo kiJm toán hoc quylt toán thuê' nàm 2019 và 2020
- Xác nhimn hoàn thành nghTa vy thul cüa doanh nghip nàm 2020 ('hoc cung
cap Ta kê khai ye n& thuê nàm 2020 và Xác nhn cia ccl quan quán lj thuê ye so
n3p theo dzng t& kê khai).
- Xác nhtn cia Báo him xã h5i cia phu'ong v vic dd dóng báo him xd h5i,
báo hiêm y tê den hêt quj I nám 2021 (hoc Thông báo két qua dóng BOo hiêm xä hç5i
cho ngwài lao d5ng den hét quj I nOm 2021 có xác nhn cia BOo hiêm xà h5i).
- Báo cáo tài chInh cña doanh nghip nám 2019, 2020 (khuyn khIch cld du'cic
kiém toán), Báo cáo quyêt toán thuê nám 2019, 2020.
- Báo cáo dánh giá tOc dç5ng mOi tru'O'ng cüa So' Khoa hQc Cong ngh hoçc So'
TOi nguyen MOi trzthng.
- Dàng tiêu chudn chdt lu'crng.
- Dáng k) báo h5 so' hl'i'u trI tue.
- Các logi ch&ng chi, cht"ng nhn v: quán l chdt hcçing, ye sinh an toàn thuc
phOm, trách nhiém xd hói...
- Các logi huOn chuvng, huy chuong, bcing khen, giO'y khen, ch&ng nhmn ve
cong tác xd hç3i
- Va các tOi lieu, giO'y to' lien quan khác (nlu co).
Nôp hil so' däng ky tham gia:
- Doanh nghip np h s däng k tham gia ti Hi Doanh nhân tré tinh,
thành phô (nai doanh nghip däng k kinh doanh) hoc np qua Van phOng di din
cüa Báo Din dan doanh nghip, Báo Dâu tix ti 3 thành ph là Ha Ni, Dà Näng,
Thành phô Ho ChI MinE.
- Di vâi cãc doanh nghip tnrc thuOc các B, ngành thI lien h np h s cho
Doàn Thanh niên cüa B, ngành.
- Các doanh nghip dà doat giâi thung Sao Vàng dt Vit, các doanh nghip
iOn cüa Trung uang và mt so tru&ng hçp dc bit khác có the däng k np ho s trrc
tip ti Van phOng Trung uang Hi Doanh nhân tré Vit Nam.
+ ThO'i han np h so' clang In) tham gia
- Hmn np h6 sci v các thin vj cO trách nhim tip nhn néu trên là trtro'c
ngày 30/7/2021.
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- Các don vj tip nhn h so cüa doanh nghip (duçic gçi là các don vj d cü)
sê có trách nhim phôi hçcp vài các s&, phông, ban chüc näng có lien quan cUadja
phrong hoc b, ngãnh xem xét 1ira chçn các ho so dü diêu kin dê dê cr và gài ho so
cUng cong van dê cir ye Hi Doanh nhân tré Vit Nam trirc ngày 5/8/2021.
2- Bang k ngành hang xét trao giãi thirthig nám 2021
Doanh nghip dang k mt ma ngành ngh day nht theo H thng ngành
nghê kinh tê cUa Viêt Nam Ban hành kern theo Quyêt djnh sO 27/201 8/QD-TTg ngày
06/7/2018 cüa Thu tuóng ChInh phü va khai tai trang bla cüa Ho so dang k' tham gia
Giái thtning.
3- Qui trInh bmh chon
3.1. Ti chác sr tuyn: Du' kin thô'i gian ngày 15/8/2021
Can cir h so do các don vj d cü len, UBTU' Hi Doanh nhân tré Vit Nam sê
to ch(xc cong tác so tuyên cap Trung uung, gôm các bi.róc:
+ Van phông Trung uong Hi Doanh nhân tré Vit Nam nghiên c1ru các h so
dang k, can cir Quy ché và tiêu chI bInh chpn, ch9n ra nhffiig ho so hçp 1 trInh Hi
dông so tuyên xem xét; Sap xêp nhóm ngành hang can dr vào däng k Ma ngành
nghê cüa doanh nghip; Lp báo cáo ye tmnh hInh ho so dang k trInh len Hi dông so
tuyên.
+ Hi dng so tuyn Giãi thuing Sao Vàng dt Vit 2021 t chIrc bInh chçn
theo các nhóm nganh hang dê chçn ra tôi da 250 thuong hiu tiêu biêu dáp 1mg cao
nhât các tiêu chi bInh ch9n cUa giái thixng. DOng thôi, Hi dông so tuyên thành 1p
các doàn thâm djnh thrc tê dê di thâm dnh các ho so duçic bInh chQn.
+ Kt qua so tuyn duçcc dang cong khai trên website http://www.dntvn.org.vn
dé trung câu kiên cong chlrng.
3.2. T chá'c thm djnh thrc il: Dir kin thô'i gian tur 20/8 — 15/9/2021
Hi d6ng so tuyn trin khai cong tác thrn djnh thirc t ti các doanh nghip
có thuong hiu duc bInh chçn qua vông so tuyên. Cácdoàn thâm djnh thrc tê Co
trách nhim thâm djnh, xác djnh tInh chInh xác cüa các hO sotham d%r, näm bat them
thông tin lien quan den doanh nghip, các thuong hiu va 1p báo cáo ket qua trInh len
Hi dOng bInh ch9n chung tuyên toàn quôc (cong tác thârn djnh cO hung dan rieng).
3.3. T chá'c blnh chn chung tuj4n: Dir kin thôi gian: ngày 20/9 —
25/9/2021
Thành 1p Hi dng bInh chçn chung tuyM toàn quc Giãi thuO'ng Sao Vàng
dat Vit 2021 gôrn di din cac B, Ban, ngành, các chuyên gia và di din báo chi.
Hi dOng binh ch9n chung tuyên toàn quOc can dr vào cac tieu chI sê chn ra nhffiig
thuong hiu, san phâm tiêu biêu nhât nhan Giãi thung Sao yang dat Vit 2021.
4- L trao giãi thurô'ng Sao Vàng dat Vit 2021
L trao giái thuing Sao Vàng dt Vit 2021 së duçic t chlrc tr9ng th nhân
dip k nim Ngày Doanh nhân Vit Narn 13/10/202 1 và truyen hinh trirc tiep tren
song Truyên hInh Vit Nam.
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5- Giãi thtrông và quyn loi cüa doanh nghip Co thtro'ng hiu do,t giãi
- Bang Chüng nhn Sao Vàng dt Vit 2021 (bang ting Vit và ting Anh) do
UBTU Hôi Doanh nhân tré Vit Nam cap.
- Duçic nhn Biu tnrng Sao yang dt Vit và xp hang TOP 10, TOP 100 hoc
TOP200 thtrong hiu Vit Nam.
- Quyn sU ding, khai thác thucmg mii biu tri.rng Giâi thrnng Sao Vãng dt
Viét Co ghi rö 11am ducic nhãn gial, thrn gian ducic six dung, khai thac tinh tu khi nhân
Giái thuàng den th?i diem to chirc Lê Trao Giài thtràng Sao yang dat Vit lan kê
tiep.
- Duçic ixu tiên, ixu dAi tham gia các hi chçi, trin lam, cac hot dng xüc tin
thucmg mi trong và ngoài nuóc do Hi Doanh nhân tré Vit Nam to chirc.
- Duçic giài thiu trong sách "Sao yang dt Vit - Nhttng thung hiu tiêu biu
Vit Nam" do Trung ucing Hi Doanh nhân tré Vit Nam phát hành.
- Duçic huàng các lçii Ich tr chuang trmnh quãng bá hinh ânh Giái thuàng Sao
Vãng dat Vit trong nixOc và quOc té.
a

6- Trách nhim cüa doanh nghip
- Khi tham gia Giãi thithng Sao Vàng dt Vit 2021, CaC doanh nghip c.n tuân
thñ Qui chê Giãi thuâng và các yêu câu neu trong Hithng dan chi tiêt nay.
-Các doanh nghip Co thi.rng hiu khi duçic bInh ch9n nhn Giãi thu&ng sè k'
Cam kêt khai thác và sü dmg biêu tnrng Giái thuâng Sao yang dat Vit 2021 theo
mâu.
ye

Giãi thuang Sao Vàng dt Vit là c hi lan cho các doanh nghip khng djnh
nng lixc cnh tranh và nâng cao uy tin thuang hiu cüa mlrth trên thj tnr&ng trong
ni.róc và quôc té. Trung uang Hti Doanh nhân tré Vit Nam trân tr9ng huang dan Va
dê nghj các doanh nghip tich circ tham gia và gOp phân vào thành cong cüa Giâi
thuang Sao yang dat Vit nãm 2021.
TM. TT DCT UBTU HQI DOANH NHAN TRE VIT NAM
Iiig$Jr k

Nol nhân:
- 2TDCTH51LHTNVN;
- UB H3i LHTN các tinh, Tp,
- Hôi, CLB DNTcác tinh, Tp;
- Các Bó,ngành và Doàn 7W
các Bô, ngành;
- S&Ké hoach dau lit các
tin/i, than/i phó;
- Các hiêp hói ngành hang;
- Các DN Va don vi lien
quan;
-Luu VP.
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Nguyen DoAn Thäng
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