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BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày
14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;
Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Xây
dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia tại Công văn số
9224/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng và thực hiện
Chương trình Thương hiệu quốc gia.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục
trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: Vụ KTTH;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: Văn thư, XTTM.
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QUY CHẾ
Xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/ QĐ-BCT
ngày
tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
______

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc xây dựng và thực hiện Chương trình Thương
hiệu quốc gia (sau đây gọi tắt là Chương trình).
2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham
gia Chương trình, Hội đồng Thương hiệu quốc gia và các đơn vị quản lý
Chương trình.
Điều 2. Chương trình Thương hiệu quốc gia
1. Chương trình Thương hiệu quốc gia là một chương trình xúc tiến thương
mại dài hạn nhằm xây dựng, quảng bá tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu
hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.
2. Biểu trưng của Chương trình Thương hiệu quốc gia (sau đây gọi tắt là
Biểu trưng Thương hiệu quốc gia) có tựa đề Giá trị Việt Nam (Vietnam Value),
được trao cho các sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí theo quy định tại Điều 4
Quy chế này và hướng dẫn cụ thể của Hội đồng Thương hiệu quốc gia.
3. Việc bình chọn các sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc
gia tiến hành hai năm một lần. Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan và
các tiêu chí chủ yếu quy định tại Điều 4 Quy chế này, Hội đồng Thương hiệu
quốc gia xây dựng và áp dụng các tiêu chí cụ thể theo ngành hàng cũng như quy
trình bình chọn sản phẩm tham gia Chương trình được mang Biểu trưng Thương
hiệu quốc gia.
4. Thời hạn sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia là hai
năm. Kết thúc thời hạn hai năm kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc
gia ký quyết định công nhận, sản phẩm phải được bình chọn lại để được tiếp tục
mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia theo quy định tại Quy chế này.
5. Doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập
theo quy định của pháp luật có quyền đăng ký sản phẩm của mình tham gia
Chương trình.

Các doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình phải tuân thủ nghĩa
vụ và được hưởng quyền lợi theo quy định tại Quy chế này.
Điều 3. Mục tiêu của Chương trình Thương hiệu quốc gia
1. Tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong
và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; tạo sự tin cậy và
ưa thích của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ và nhà sản xuất Việt Nam.
2. Tăng giá trị nội hàm của Biểu trưng Thương hiệu quốc gia thông qua
việc nâng cao những giá trị nền tảng của thương hiệu là chất lượng sản phẩm và
hiệu quả của quy trình sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, góp phần tạo ra lợi
thế cạnh tranh cho các thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội nhập.
3. Tăng cường liên kết và phối hợp hoạt động của các cơ quan và tổ chức
hữu quan trong một hệ thống đồng bộ để gia tăng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp
xây dựng năng lực cạnh tranh từ quá trình phát triển thương hiệu.
4. Xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có sản phẩm chất lượng và khả
năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.
Điều 4. Tiêu chí chủ yếu để sản phẩm tham gia Chương trình được
bình chọn mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia
Các tiêu chí chủ yếu để sản phẩm tham gia Chương trình được bình chọn
mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia bao gồm:
1. Là kết quả của quy trình sản xuất và quản trị kinh doanh hiện đại, đáp
ứng các yêu cầu, quy định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong từng
thời kỳ.
2. Được sản xuất và cung ứng bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi
trường, sử dụng nguyên vật liệu trong nước và có khả năng xuất khẩu và thay
thế sản phẩm nhập khẩu.
3. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng
tiên tiến và được công nhận theo các quy định của pháp luật hiện hành.
4. Thiết kế và công năng sử dụng có tính ưu việt và sáng tạo.
5. Thương hiệu sản phẩm được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt
Nam và được sở hữu bởi các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thành lập tại
Việt Nam.
6. Có chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; có bộ máy
chuyên trách quản trị thương hiệu.
7. Chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường nội địa và trong kim ngạch xuất khẩu.
8. Được người tiêu dùng bình chọn.
Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia Chương
trình
1. Quyền lợi của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình:
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a) Được tham gia các hoạt động có hỗ trợ của Chương trình Thương hiệu
quốc gia từ nguồn ngân sách nhà nước;
b) Được hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ
dẫn địa lý ở trong và ngoài nước;
c) Được sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường, sản phẩm và khách
hàng của Chương trình;
2. Quyền lợi của doanh nghiệp có sản phẩm được lựa chọn mang Biểu
trưng Thương hiệu quốc gia:
a) Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Được đề xuất sáng kiến xây dựng chiến lược, chương trình hành động cụ
thể của Chương trình;
c) Được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia và hệ thống nhận
diện Thương hiệu quốc gia trong công tác quản trị kinh doanh và truyền thông
thương hiệu (theo Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng của Chương trình)
d) Được tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, các chương
trình xúc tiến thương mại quốc gia do Hội đồng Thương hiệu quốc gia đề xuất;
e) Được hỗ trợ pháp lý trong tranh chấp thương mại về thương hiệu, nhãn
hiệu hàng hóa.
3. Nghĩa vụ của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình, được
lựa chọn mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia:
a) Tuân thủ các quy định và quy chế của Chương trình;
b) Tổ chức và quản lý kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Việt
Nam và quốc tế;
c) Đảm bảo duy trì và thỏa mãn các điều kiện tiêu chí của sản phẩm được
bình chọn mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia trong suốt thời gian được
mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia;
d) Đóng góp các chi phí (nếu có).
Chương II
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
Điều 6. Xây dựng môi trường phát triển thương hiệu
1. Phối hợp các chương trình và hoạt động có sự tương đồng về mục tiêu và
nội dung do các Bộ, ngành và tổ chức hữu quan đang thực hiện nhằm tạo lập cơ
chế chính sách đồng bộ và sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước dành cho
lĩnh vực xây dựng thương hiệu sản phẩm.
2. Xây dựng mô hình hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp để hỗ trợ
doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước.
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3. Nghiên cứu, đề xuất lĩnh vực ngành hàng, sản phẩm ưu tiên trong từng
thời kỳ để xây dựng các đề án phát triển thương hiệu trọng điểm phù hợp với
tiến trình phát triển kinh tế của đất nước.
Điều 7. Xây dựng năng lực phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp
1. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị để tổng kết và chia sẻ kinh
nghiệm, kỹ năng xây dựng thương hiệu thành công.
2. Phối hợp với một số cơ sở đào tạo, chuyên gia trong và ngoài nước thực
hiện các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh
doanh và quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung:
lãnh đạo doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu, xác lập hình ảnh thương hiệu,
quản trị thương hiệu và chiến lược thương hiệu, bảo vệ và phát triển thương hiệu.
3. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn và phát hành các báo cáo, ấn phẩm, tài
liệu tham khảo về thị trường, về kiến thức, mô hình xây dựng chiến lược thương
hiệu thành công cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp về phương
thức xây dựng và phát triển thương hiệu trong điều kiện Việt Nam.
4. Xây dựng cổng thông tin điện tử của Chương trình để chia sẻ cơ sở dữ liệu
và cập nhật thông tin về lĩnh vực xây dựng thương hiệu ở trong và ngoài nước.
5. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ phát triển thương hiệu, bao gồm đại
diện doanh nghiệp và chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và
xây dựng thương hiệu nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ và hỗ trợ tư vấn trên cơ
sở khuyến khích các sáng kiến của doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình.
6. Hỗ trợ, tư vấn giúp các doanh nghiệp đăng ký sản phẩm tham gia Chương
trình và tham gia bình chọn được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia.
7. Tư vấn, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng Biểu trưng Thương hiệu
quốc gia đối với các doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn mang Biểu
trưng Thương hiệu quốc gia.
Điều 8. Xây dựng và phát triển thương hiệu theo ngành hàng
1. Hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng xây dựng chiến lược phát triển thương
hiệu cho các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh.
2. Hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng nâng cao năng lực phát triển thương hiệu
theo ngành hàng thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn; hỗ trợ chuyên
gia xây dựng và quản trị thương hiệu.
3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức quản lý chất lượng trong và ngoài
nước thực hiện các chương trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp trong
ngành hàng nâng cao năng lực quản lý chất lượng và đổi mới quy trình sản xuất
kinh doanh.
4. Hướng dẫn và hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp trong
việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các mặt hàng xuất khẩu tiềm
năng, các mặt hàng mang chỉ dẫn địa lý tại thị trường trong và ngoài nước.
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5. Phối hợp với các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp thực hiện các hoạt
động quảng bá thương hiệu, chỉ dẫn địa lý trên thị trường trong và ngoài nước.
6. Hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng tiếp cận các nguồn tài trợ, dự án và chương
trình hợp tác kỹ thuật của nước ngoài liên quan đến phát triển thương hiệu.
Điều 9. Quảng bá Thương hiệu quốc gia và các sản phẩm tham gia
Chương trình
1. Xây dựng và thực hiện các chương trình quảng bá chung về Chương
trình Thương hiệu quốc gia, Biểu trưng Thương hiệu quốc gia và toàn bộ các sản
phẩm tham gia Chương trình, dưới hình thức tổ chức sự kiện; quảng cáo ngoài
trời; ấn phẩm, tài liệu đa phương tiện; đoạn phim quảng bá, trương mục quảng
cáo và bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử.
2. Xây dựng và thực hiện các chương trình quảng bá trên đài phát thanh,
truyền hình theo hình thức phóng sự, quảng cáo, chuyên mục “sản phẩm thương hiệu” để giới thiệu từng thương hiệu sản phẩm với mục đích khuyến
khích sử dụng hàng hóa và dịch vụ mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia hoặc
các sản phẩm khác có uy tín do Việt Nam sản xuất.
3. Tổ chức các khu trưng bày và điểm giới thiệu về Chương trình Thương
hiệu quốc gia, Biểu trưng Thương hiệu quốc gia và các sản phẩm tham gia
Chương trình tại các hội chợ, triển lãm và các sự kiện thương mại ở trong và
ngoài nước.
4. Tổ chức các chương trình tiếp xúc, khảo sát thị trường và giao thương
cho các doanh nghiệp với các đối tác liên quan.
5. Thực hiện các chương trình truyền thông trực tuyến, quảng bá cho các
doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm Việt Nam.
6. Tổ chức Giải thưởng xuất khẩu quốc gia nhằm bình chọn và tôn vinh các
doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong kinh doanh xuất khẩu, đặc
biệt là doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Chương trình và khuyến khích cộng
đồng doanh nghiệp phát triển kinh doanh theo các giá trị của Chương trình.
7. Xây dựng chương trình tuyên truyền quảng bá, giáo dục ý thức tự hào
dân tộc qua việc sử dụng sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam cho người tiêu
dùng trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
Chương III
XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Điều 10. Đơn vị quản lý Chương trình
1. Hội đồng Thương hiệu quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm
Chủ tịch Hội đồng; một Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Chủ tịch Hội
đồng và các ủy viên là đại diện các Bộ/ngành và tổ chức liên quan. Hội đồng
Thương hiệu quốc gia có các chức năng, nhiệm vụ sau:
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a) Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình;
b) Tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, phát triển,
quảng bá thương hiệu sản phẩm và hình ảnh quốc gia Việt Nam;
c) Phê duyệt và hướng dẫn hệ thống các tiêu chí sản phẩm tham gia
Chương trình; các tiêu chí cụ thể, quy trình bình chọn sản phẩm được mang
Biểu trưng Thương hiệu quốc gia; hệ thống các tiêu chí, quy trình bình chọn
Giải thưởng xuất khẩu quốc gia;
d) Chủ trì thực hiện bình chọn các sản phẩm tham gia Chương trình được
mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia và các doanh nghiệp đạt Giải thưởng
xuất khẩu quốc gia của Chương trình.
đ) Định kỳ hàng năm và giai đoạn 5 năm, tổng hợp đánh giá kết quả, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình.
2. Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập và ban hành Quy chế làm việc của
Hội đồng các Ban chuyên gia, do lãnh đạo Bộ Công Thương làm Chủ tịch và
thành viên là đại diện của các Bộ/ngành, tổ chức và cá nhân liên quan. Hội đồng
các Ban chuyên gia có có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a) Nghiên cứu, soạn thảo và đề xuất hệ thống các tiêu chí cụ thể, quy trình
bình chọn sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia; hệ thống các
tiêu chí, quy trình bình chọn các doanh nghiệp đạt Giải thưởng xuất khẩu quốc gia;
b) Thẩm định hồ sơ; điều tra và thẩm định thực tế các doanh nghiệp đăng
ký sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia;
c) Lập báo cáo đánh giá kết quả bình chọn sản phẩm được mang Biểu trưng
Thương hiệu quốc gia;
d) Thực hiện các hoạt động tham vấn có tính chất chuyên môn thuộc
Chương trình.
3. Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập và ban hành Quy chế làm việc của
Ban Thư ký Chương trình, do Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại làm Trưởng
ban, đặt tại Cục Xúc tiến thương mại và được sử dụng con dấu của Cục Xúc tiến
thương mại. Ban Thư ký Chương trình có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a) Giúp việc và hỗ trợ Hội đồng Thương hiệu quốc gia để quản lý, tổ chức
thực hiện và kiểm tra các nội dung hoạt động của Chương trình;
b) Tổng hợp các đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt
động, kế hoạch tài chính hàng năm của Chương trình;
c) Hướng dẫn việc xây dựng, tiếp nhận, đánh giá sơ bộ các hồ sơ của doanh
nghiệp đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình;
d) Phối hợp và hỗ trợ các Ban Chuyên gia thẩm định hồ sơ của các doanh
nghiệp đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình;
đ) Quản lý, sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành.
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Điều 11. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Chương trình
1. Căn cứ vào mục tiêu, định hướng hoạt động của Chương trình Thương
hiệu quốc gia và trên cơ sở nhu cầu, đề xuất của các tổ chức, doanh nghiệp tham
gia Chương trình, Ban Thư ký Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại) xây
dựng kế hoạch hoạt động nhiều năm và hàng năm trình Chủ tịch Hội đồng
Thương hiệu quốc gia phê duyệt.
2. Kế hoạch hoạt động nhiều năm được xây dựng trên cơ sở định hướng
chiến lược phát triển xuất khẩu và nội dung hoạt động ưu tiên của Chương trình
cho từng giai đoạn.
3. Kế hoạch hoạt động hàng năm được xây dựng trên cơ sở kế hoạch hoạt
động nhiều năm, có sự tham vấn của các doanh nghiệp tham gia Chương trình
và các tổ chức liên quan.
4. Kế hoạch hoạt động hàng năm phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Phù hợp với nội dung kế hoạch nhiều năm đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt;
b) Phù hợp với nội dung hoạt động của Chương trình quy định tại các Điều
6, 7, 8 và 9 Quy chế này;
c) Đảm bảo tính khả thi về phương thức triển khai; thời gian và tiến độ
triển khai; nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật.
Điều 12. Phê duyệt kế hoạch hoạt động nhiều năm và hàng năm của
Chương trình
Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia ra quyết định phê duyệt kế hoạch
hoạt động nhiều năm và hàng năm của Chương trình trước ngày 01 tháng 7 của
năm trước năm kế hoạch.
Điều 13. Điều chỉnh, thay đổi và chấm dứt thực hiện nội dung Chương
trình
1. Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi hoặc chấm dứt nội dung hoạt động
trong kế hoạch đã được phê duyệt, Ban Thư ký Chương trình (Cục Xúc tiến
thương mại phải giải thích rõ lý do và trình phương án điều chỉnh lên Chủ tịch
Hội đồng Thương hiệu quốc gia xem xét, quyết định.
2. Trên cơ sở quyết định điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình, Bộ
Công Thương thực hiện việc điều chuyển kinh phí còn dư (nếu có) để bổ sung cho
các hoạt động mới và các hoạt động đã phê duyệt nhưng phát sinh tăng kinh phí.
Điều 14. Kinh phí thực hiện Chương trình
1. Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn sau:
a) Ngân sách nhà nước cấp hàng năm và được giao trong dự toán chi
thường xuyên của Bộ Công Thương;
b) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
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c) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Cục Xúc tiến thương mại xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí các hoạt
động của Chương trình và tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ
Công Thương, trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy
định của pháp luật.
3. Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước được sử
dụng cho các nội dung sau:
a) Tổ chức và thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình quy định
tại Chương II Quy chế này;
b) Các hoạt động khảo sát học tập kinh nghiệm quốc tế về việc tổ chức,
thực hiện Chương trình; thuê tư vấn trong, ngoài nước để thực hiện một số hoạt
động nghiên cứu, phân tích thị trường, xây dựng và phát triển Chương trình
Thương hiệu quốc gia và tư vấn thực hiện các hoạt động hỗ trợ của Chương
trình;
c) Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu quốc gia và các cơ quan giúp việc
cho Hội đồng;
d) Các hoạt động khác phục vụ việc thực hiện Chương trình.
4. Các khoản thu từ nguồn tài trợ và khoản thu hợp pháp khác theo quy
định pháp luật được coi là các khoản kinh phí bổ sung để nâng cao hiệu quả của
Chương trình.
Chương IV
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 15. Xử lý vi phạm
1. Các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tuỳ theo mức
độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
2. Trường hợp các doanh nghiệp có sản phẩm được lựa chọn mang Biểu
trưng Thương hiệu quốc gia có vi phạm các quy định và quy chế của Chương
trình sẽ ngay lập tức bị thu hồi quyền sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia./.

BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Vũ Huy Hoàng
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