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Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh BR-VT triển khai, xây dựng
điểm bán hàng Việt Nam cố định nhằm đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện
đưa các hàng hóa thiết yếu sản xuất tại Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và
bán đúng giá cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao sức mua, bình ổn thị trường, đồng thời
nâng cao nhận thức của người dân về ưu tiên sử dụng hàng Việt trong cộng đồng.

Sau thời gian tích cực triển khai, ngày 13/9/2018 Sở Công Thương tỉnh BR-VT tổ chức khai
trương và bàn giao các hạng mục điểm bán hàng Việt Nam cho Cửa hàng Ngày Mới. Đến tham
dự có Bà Vũ Bích Hảo - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh BR-VT; Ông Lê Hồng Ngọc - PCT
UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT; Ông Nguyễn Tài Thắng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
BR-VT; Ông Huỳnh Văn Chinh - Chủ tịch Hội BVQL người tiêu dùng tỉnh BR-VT; Ông Trương
Văn Thôi - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh BR-VT; lãnh đạo huyện Châu Đức;
đại diện các Doanh nghiệp, HTX sản xuất trên địa bàn tỉnh BR-VT và các cơ quan Báo, Đài.
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Ký biên bản bàn giao Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại Cửa
hàng Ngày Mơi

Nghi thức cắt băng khai trương Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại
Cửa hàng Ngày Mơi

Đây là điểm bán hàng Việt Nam thứ hai trên địa bàn tỉnh BR-VT thuộc Đề án Phát triển thị
trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai
đoạn 2014-2020 của Bộ Công Thương; được Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh BR-VT khảo
sát và lựa chọn thí điểm tại Cửa hàng Ngày Mới (số 213-215 đường Lê Hồng Phong, thị trấn
Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh BR-VT đã hỗ trợ
tuyên truyền quảng bá rộng rãi thông qua các kênh thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động,
Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra tại Lễ khai trương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại hỗ trợ Cửa
hàng tổ chức hoạt động kết nối với các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh; kết quả có 10
DN sản xuất trong tỉnh có sản phẩm chất lượng và phù hợp (Cà phê bột, hoà tan; socola; mật
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ong; tinh bột nghệ; tiêu, muối tiêu; xúc xích,…) đạt được thoả thuận và đưa hàng hoá vào bày
bán tại Cửa hàng.

Sau khi chứng kiến lễ ký kết bàn giao, lãnh đạo Sở Công Thương đã đề nghị Cửa hàng Ngày
Mới thực hiện đúng theo biên bản nghiệm thu và bàn giao như: duy trì điểm bán hàng Việt liên
tục trong suốt quá trình thực hiện Đề án; đảm bảo 100% sản phẩm trong khu vực triển khai Dự
án là hàng Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, số lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm,
có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong việc kinh
doanh; cam kết các sản phẩm trong khu vực triển khai Dự án bán đúng giá…

Trong thời gian tới, Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục
hỗ trợ và bàn giao 04 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”cho Cửa
hàng Kinh doanh hàng hoá của BQL Cảng Bến Đầm tại đường Phạm Hùng, Khu dân cư số 5
(huyện Côn Đảo);
Đại lý sữa Đất Đỏ 1 tại QL 55, KP Phước Sơn, thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ); Cửa hàng tự
chọn Chợ Bến tại Tổ 9, ấp An Thạnh, xã An Ngãi (huyện Long Điền); Cửa hàng tự chọn Hắc
Dịch tại Ấp 2, phường Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ), nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá sản
phẩm trong nước đến tay người tiêu dùng, cũng như nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về
hàng Việt Nam.

TTXTTM BR-VT.
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