
QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH  

THƢƠNG HIỆU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP KHI  

        Tham gia chƣơng trình “Bảo vệ Thƣơng hiệu hàng hóa Việt Nam” 

     Thương hiệu, hàng hóa của Doanh nghiệp muốn tham gia “Quy trình xác thực 

chống hàng giả” phải tuân thủ quy trình thẩm định được thực hiện qua 3 bước: bước 

nộp hồ sơ, bước thẩm định hồ sơ và bước công bố bảo vệ thương hiệu hàng hóa 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

      Doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự Chương trình theo đường bưu điện, hoặc trực 

tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển, Phòng 1003A, nhà 

D, tầng 10, Khách sạn Thể thao Hacinco, Đường Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

      Hồ sơ doanh nghiệp tham gia chương trình “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa 

Việt Nam” bao gồm: 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;  

 Giấy chứng nhận về sản phẩm theo quy định của pháp luật; 

 Nhãn sản phẩm; 

 Công bố chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp ban hành; 

 Đơn đăng ký “Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam”.  

Bƣớc 2: Thẩm định hồ sơ 

       IDE sẽ thẩm định thông tin về thương hiệu sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp, 

trước khi công bố bảo vệ thương hiệu sản phẩm trên hệ thống xác thực của Chương 

trình. Sau khi thẩm định tính chính xác của các thông tin do nhà sản xuất cung cấp, 

thương hiệu hàng hóa của doanh nghiệp được IDE bảo vệ sẽ được cấp mã số xác thực, 

kích hoạt đủ điều kiện tham gia “Quy trình xác thực chống hàng giả”, được gắn dấu 

chỉ “Tự hào hàng Việt Nam” trên sản phẩm đã được chương trình đồng ý bảo vệ, dấu 

chỉ này xác thực sản phẩm được gắn dấu chỉ là sản phẩm chính hãng, là dấu hiệu  giúp 



người tiêu dùng nhận biết sản phẩm được bảo hộ bởi “Quy trình xác thực chống hàng 

giả”. 

Đối với các sản phẩm xuất xứ từ nước ngoài, nếu đạt tiêu chuẩn bảo vệ sẽ đươc IDE 

cấp chứng nhận bảo vệ đối với hàng hội nhập.  

Bƣớc 3: Công bố bảo vệ thương hiệu hàng hóa 

Sau khi các thông tin về thương hiệu sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp được IDE 

thẩm định và đủ điều kiện tham gia “Quy trình xác thực chống hàng giả”, IDE sẽ  

công bố hồ sơ bảo vệ thương hiệu hàng hóa bao gồm:  

 Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm được bảo vệ;  

 Bản tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp và doanh nhân ban hành; 

 Kết quả thẩm định có đủ chỉ tiêu theo quy định  (đối với sản phẩm sản xuất 

trong nước);  

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập văn phòng 

đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).   

 Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ  

tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh 

liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.   

 Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn  

phụ (có đóng dấu của doanh nghiệp); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để 

thẩm định).   

 Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nƣớc của một trong các giấy 

chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP 

(hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng 

nhận tương đương.   

 Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ  

quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.   

 Bản sao Hợp đồng thương mại (nếu có)   

Trong trường hợp doanh nghiệp cần trợ giúp, IDE sẽ kết nối các đơn vị hỗ trợ:  



 Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan  

đến việc công bố tại Việt Nam. Đặc biệt là các thủ tục liên quan đến hải quan 

và lưu thông hàng trên thị trường;   

 Nghiên cứu và xem xét các tài liệu do khách hàng cung cấp về sản phẩm để 

xây  dựng chỉ tiêu xét nghiệm theo quy chuẩn, tiêu chuẩn;   

 Tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như việc sửa  

đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các tài liệu đó;   

 Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới 

để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;   

 Xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm (tối ưu chi phí và thời gian xét nghiệm), gửi mẫu 

và nhận kết quả xét nghiệm;   

 Xây dựng và tối ƣu hồ sơ công bố để không chỉ ra giấy phép Công bố mà còn 

thuận lợi cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sau này (dễ xuất-nhập 

khẩu sản phẩm, dễ thay đổi bao bì, đơn hàng vào siêu thị….);   

 Đại diện doanh nghiệp, nộp hồ sơ và đóng phí công bố tại các cơ quan liên 

quan;   

 Theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi ra 

giấy phép;   

 Nhận giấy chứng nhận và hồ sơ đã được xác nhận và gửi cho khách hàng; 

Với tất cả sự nỗ lực để thực hiện thành công “Quy trình xác thực chống 

hàng giả” IDE cam kết là người bạn đồng hành chân thành nhất, của 

Doanh nghiệp Việt Nam! 

 


