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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 

 

Số:  71/CV-VASEP 

V/v giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao Giải 

thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------oOo------------ 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021 

 

Kính gửi: Giám đốc các Doanh nghiệp Hội viên 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nhận được Công văn số 

91/UBTƯ/DNT ngày 14/06/2021 của Uỷ Ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ 

Việt Nam về việc Giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao “Giải thưởng Sao Vàng 

đất Việt năm 2021”. Văn phòng Hiệp hội xin gửi Doanh nghiệp hội viên Hướng 

dẫn đăng ký tham gia “Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021”. 

Đối tượng đăng ký tham gia là các Doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh 

doanh theo pháp luật Việt Nam, trừ Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tự 

nguyện tuân thủ Quy chế giải thưởng và các quy định của cơ quan thường trực tổ 

chức giải thưởng. Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình xét đối với tên 

thương hiệu chung của Doanh nghiệp hoặc các thương hiệu (nhãn hiệu) thuộc 

quyền sở hữu của Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp đăng ký tham gia vui lòng căn cứ vào Quy chế “Giải thưởng 

Sao Vàng đất Việt năm 2021” theo Quyết định số 88/UBTƯ-DNT ngày 

11/06/2021 của Uỷ Ban Trung ương (chi tiết trong file đính kèm) và gửi hồ sơ đăng 

ký về Uỷ Ban Trung ương trước ngày 05/08/2021. Mọi thông tin chi tiết xin mời 

liên hệ trực tiếp với Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tel: 0243 8228 227/ 

0246 2631 837, email: doanhnhantre@dntvn.org.vn. 

Hiệp hội kính mong giám đốc các Doanh nghiệp hội viên quan tâm, xem xét 

và gửi hồ sơ đăng ký về Uỷ Ban Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI  

TỔNG THƯ KÝ  

 

 

Trương Đình Hòe 

 


