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V/v thông báo chương trình xét chọn 

Doanh nghiệp “Xuất khẩu Uy tín” 

năm 2020 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 
 

Các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Thực hiện công văn số 1271/BCT-XNK ngày 10/3/2021 của Bộ Công 

Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, Sở Công 

Thương có ý kiến như sau:  

Năm 2020 là năm cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực vượt qua khó 

khăn của đại dịch Covid 19, xuất khẩu đạt với kim ngạch 281,5 tỷ USD. Nhằm 

mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu, nâng cao sức 

cạnh tranh trên trường quốc tế, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh 

nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu trân trọng thông báo và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn 

tỉnh tích cực tham gia, đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam 

năm 2020. 

Tiêu chí và thủ tục hồ sơ theo Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu 

uy tín (ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ 

Công Thương). Cụ thể như sau: 

1. Về tiêu chí xét chọn 

a) Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn. 

b) 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. 

c) Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. 

d) Kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 tối thiểu (theo văn bản số 

1271/BCT-XNK ngày 10/3/2021 của Bộ Công Thương) đối với từng nhóm hàng/ 

mặt hàng. 

 2. Về hồ sơ đề nghị xét chọn 

Doanh nghiệp gửi 2 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn qua đường bưu điện đến Bộ 

Công Thương (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ), Hiệp hội 

ngành hàng (xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp hội viên) hoặc Sở Công Thương 

(xét chọn hồ sơ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn). Trường hợp doanh 

nghiệp trực thuộc nhiều cơ quan, tổ chức xét chọn thì chỉ gửi hồ sơ về một trong 

các cơ quan, tổ chức xét chọn theo quy định. 

Bộ hồ sơ đăng ký xét chọn bao gồm: 



a) Đơn đăng ký Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm): 1 bản 

chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì 

Đơn đăng ký của doanh nghiệp phải kê khai cụ thể từng mặt hàng. 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp): 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh 

nghiệp. 

c) Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh 

nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn. 

Thời gian gửi hồ sơ đăng ký xét chọn về Sở Công Thương chậm nhất là 

ngày 31/03/2020 để Sở Công Thương xét chọn lần 1, tổng hợp gửi Bộ Công 

Thương xét chọn lần 2. Doanh nghiệp cần thêm thông tin liên quan đến việc xét 

chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý 

Thương mại – Sở Công Thương. Điện thoại: (0254) 3859648. 

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp xuất khẩu 

trên địa bàn tỉnh biết và tham gia./. 

          (Đính kèm công văn số 1271/BCT-XNK ngày 10/3/2021 của Bộ Công Thương). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Cục XNK – BCT (để b/c); 

- Sở NN&PTNT (để p/h); 

- Ban QLCKCN (để p/h); 

- VCCI Vũng Tàu (để p/h); 

- Hiệp hội DNNVV tỉnh (để p/h); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- TT KC và TV phát triển CN; 

- Phòng XNK KV VT; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Bích Hảo 
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