
 

MỘT SỐ THÔNG TIN CHƢƠNG TRÌNH THƢƠNG HIỆU QUỐC GIA 

1. 1. Ch  ng tr nh Th  ng hiệu Quố  gi       Th  t ớng Ch nh ph  ph   u ệt t i 

Quyết  ịnh số 253/2003/QĐ-TTg ngà  25 tháng 11 năm 2003, gi o Bộ Th  ng 

m i (nay là Bộ Công Th  ng) là    qu n th ờng trực, chịu trách nhiệm phối 

h p với các Bộ, Ngành triển kh i. Ch  ng tr nh h ớng tới m       : 

- - Xây dựng hình ảnh về Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hoá và dịch 

vụ      ng phong phú với chất l  ng cao.  

- - Nâng cao sức c nh tranh cho các th  ng hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị 

tr ờng trong n ớc và quốc tế trong quá trình hội nhập. Khuyến khích xuất khẩu 

sản phẩm công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng xuất khẩu nguyên liệu thô.   

- - Tăng   ờng sự nhận biết c a các nhà phân phối và ng ời tiêu dùng trong và 

ngoài n ớ   ối với các sản phẩm m ng th  ng hiệu Việt Nam.    

- - Xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với các giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng 

tạo - Năng lực tiên phong”.  Tăng th m u  t n, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho 

 ất n ớ  và  on ng ời Việt Nam, góp phần khuyến khích du lị h và thu hút  ầu 

t  n ớc ngoài. 

-    

2. 2. B   ặ   iểm chính c   Ch  ng tr nh: 

- - Ch  ng tr nh Th  ng hiệu Quố  gi  là  h  ng tr nh  u  nhất c a Chính ph  

Việt Nam tiến hành với mụ     h quảng bá hình ảnh quố  gi , th  ng hiệu quốc 

gi  thông qu  th  ng hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Đâ  là một  h  ng 

trình xúc tiến th  ng m i dài h n nhằm xây dựng, quảng bá t n th  ng m i, chỉ 

dẫn  ịa lý và nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ c a Việt Nam trên thị tr ờng trong và 

ngoài n ớc.  

- - Biểu tr ng Th  ng hiệu Quốc gia có tự   ề Giá trị Việt Nam (Vietnam Value) 

     tr o  ho  á  th  ng hiệu sản phẩm  áp ứng hệ thống tiêu chí c   Ch  ng 

trình. Việc lựa chọn các doanh nghiệp  ó th  ng hiệu sản phẩm   t THQG    c 

tiến hành h i năm một lần. Các doanh nghiệp  ó th  ng hiệu sản phẩm    c lựa 

chọn phải có vị thế dẫn  ầu ngành và cùng chia sẻ, theo  uổi những giá trị mà 

quố  gi  h ớng tới trong gi i  o n hội nhập hiện nay là Chất lượng - Đổi mới, 



sáng tạo - Năng lực tiên phong.  

- - Ch  ng tr nh không phải là một giải th ởng th  ng hiệu. Việc lựa chọn các 

th  ng hiệu sản phẩm   t THQG chỉ là sự khởi  ầu  ể các doanh nghiệp trở 

thành  ối tác c   Ch  ng tr nh. Nhà n ớc không làm thay cho doanh nghiệp 

nh ng sẽ  ứng ra bảo tr   ho  á  th  ng hiệu sản phẩm có chất l  ng và uy tín 

kinh doanh, nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam t o chỗ  ứng vững vàng trên 

thị tr ờng trong n ớ  và  ó  iều kiện phát triển th  ng hiệu c a mình ra thế 

giới. 

-  

3. 3. Nội  ung    bản c   Ch  ng tr nh Th  ng hiệu Quốc gia từ năm 2012 trở  i: 

- - Xây dựng môi tr ờng phát triển th  ng hiệu thuận l i thông qu  việc phối h p 

 á   h  ng tr nh và ho t  ộng có sự t  ng  ồng về mục tiêu và nội dung do các 

Bộ/ngành và tổ chức hữu qu n   ng thực hiện nhằm t o lập     hế chính sách 

 ồng bộ và sử dụng hiệu quả nguồn lực c   Nhà n ớ   ành  ho lĩnh vực xây 

dựng th  ng hiệu sản phẩm. 

- - Tiếp tục hỗ tr  doanh nghiệp  â   ựng năng lự  phát triển th  ng hiệu thông 

qu   á  ho t  ộng  ào t o, t  vấn và thông tin nhằm nâng   o tr nh  ộ sản xuất, 

kinh doanh và năng lực c nh tranh c a sản phẩm, phát triển xuất khẩu, mở mang 

thị tr ờng nội  ịa làm nền tảng  ể xây dựng THQG. 

-  â   ựng và phát triển th  ng hiệu theo ngành hàng thông qu  hỗ tr   á  hiệp 

hội ngành hàng  ó năng lự    nh tr nh  uất khẩu  â   ựng và thự  hiện  hiến 

l    phát triển th  ng hiệu sản phẩm  ho ngành. 

- Tăng   ờng quảng bá Ch  ng tr nh THQG và  á  sản phẩm   t THQG thông 

qu   á  k nh thông tin tru ền thông   i  húng,  á  sự kiện th  ng m i quố  tế 

trong và ngoài n ớ  và giáo  ụ    thứ  tự hào  ân tộ  bằng việ  sử  ụng sản 

phẩm m ng th  ng hiệu  iệt N m. 

 

4. Th m gi  vào Ch  ng tr nh,  o nh nghiệp sẽ      h ởng một số quyền l i, 

nh ng  ũng  ồng nghĩ  với việc tự thân doanh nghiệp  ã   m kết sẽ liên tục 

tự hoàn thiện mình, quyết tâm xây dựng và triển kh i  á   h  ng tr nh hành 

 ộng trong doanh nghiệp theo những giá trị c   Ch  ng tr nh. H i năm một 

lần,  á  th  ng hiệu sản phẩm c a doanh nghiệp sẽ      Ch  ng tr nh  ánh 

giá l i. Chỉ những th  ng hiệu  áp ứng    tiêu chí mới    c tiếp tục tham 

gi  Ch  ng tr nh. Cá    n vị vi ph m  á  ti u  h , qu   ịnh c   Ch  ng 

trình sẽ không    c tiếp tục tham gia. 



 

5. Biểu tr ng Th  ng hiệu Quố  gi     c thiết kế bao gồm phần hình ảnh và 

phần chữ. Phần hình ảnh thể hiện  á h  iệu những cánh chim h c, thiết kế 

theo phong cách hiện   i,   ng tung b   về bốn h ớng. Những cánh chim 

h c xếp nh  hình một bông ho    ng nở, thể hiện sự phát triển không ngừng 

c    ất n ớc nói chung và nền kinh tế nói riêng. Những cánh chim h c vừa 

thể hiện sự kế thừa lịch sử, truyền thống tốt  ẹp c a dân tộc, vừa thể hiện sự 

thống nhất trong ý chí và quyết tâm     h nh ảnh  ất n ớc, sản phẩm hàng 

hóa và dịch vụ c a Việt Nam ra khắp thế giới.  Phần chữ gồm hai chữ 

Vietnam Value (Giá trị Việt N m),  ề cập tới ba giá trị “Chất l  ng - Đổi 

mới, sáng t o - Năng lực tiên phong” là những yếu tố trụ cột c   Ch  ng 

trình - những giá trị nền tảng  ối với sự phát triển bền vững trong thời kỳ hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ THƢƠNG HIỆU SẢN PHẨM 

ĐẠT THƢƠNG HIỆU QUỐC GIA 2016 

STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

 
Cơ k  , máy mó , t iết bị 

1.  
Công ty TNHH MTV Thống 

Nhất 

THỐNG 

NHẤT 

 

 e   p,  e   p  iện 

và phụ tùng; sản phẩm 

nội ngo i thất 

2.  
Công ty CP Tập  oàn Hò  

Phát 
HÒA PHÁT 

 Thép, ống thép, nội 

thất,  iện l nh, bất 

 ộng sản 

3.  Công t  CP Ôtô Tr ờng Hải THACO 

 

Xe du lịch, xe bus, xe 

tải các lo i 

4.  
Công ty TNHH Sản xuất và 

Th  ng m i Tân Á 

TÂN Á ĐẠI 

THÀNH 

 Bồn chứ  n ớc inox 

và nhự ; Má  n ớc 

nóng NLMT; Máy lọc 

n ớc RO; Sen vòi, 

bồn tắm, chậu rửa 

Rossi 

5.  Công ty CP Kềm Nghĩ   

KỀM 

NGHĨA, 

NGHIA 

NIPPERS  

Sản phẩm, dịch vụ 

 hăm só  sắ   ẹp 

6.  
Công ty TNHH Khuôn chính 

 á  Minh Đ t 
MIDA 

 

Khuôn ép sản phẩm 

nhựa chính xác 

7.  
Công t  CP    kh   hế t o 

máy Long An 
LAMICO 

 Thiết bị chế biến, bảo 

quản nông sản (bao 

gồm cả dịch vụ thiết 

kế, thi công lắp  ặt và 

bảo trì) 

8.  Công ty CP Quốc tế S n Hà SƠN HÀ 
 Bồn chứ  n ớc inox, 

nhựa; chậu rửa inox; 

má  n ớc nóng 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

NLMT Thái D  ng 

Năng 

 
Dệt may - Da giầy 

 

9. 5 
Công ty TNHH May Thêu 

Giầ  An Ph ớc 

AN 

PHƯỚC 
 

Thời trang công sở, 

hội nghị, dã ngo i 

10. 6 
Công ty TNHH Sản xuất 

hàng tiêu dùng Bình Tiên 
BITI'S 

 

Giầy thể thao; giầy, 

dép thời trang 

11. 7 Tổng Công ty CP Phong Phú 
PHONG 

PHÚ 

 Khăn bông   o  ấp 

Mollis; Chăn,  r p, áo 

gối Pelife; Vải denim 

và dệt kim Phong 

Phú; Sản phẩm thời 

trang 

12. 8 
Tổng Công ty May Nhà Bè - 

Công ty Cổ phần 
NHABECO 

 

Áo s mi n m 

Decelso, Mattana, 

Novelty 

13. 9 
Tổng Công ty CP May Việt 

Tiến 
VIETTIEN 

 

Áo s  mi nam, nữ 

công sở 

14. 1 
Tổng Công ty May 10 - 

CTCP 

MAY 10 

GARCO 10 

 

Các sản phẩm dệt may 

thời trang 

15.  
Tổng Công ty CP Dệt may 

Hòa Thọ 
HÒA THỌ 

 

Áo s mi, quần tây, 

quần kaki Nam; 

veston Merriman 

16.  Tổng Công ty Khánh Việt KHATOCO 

 
Thời trang và phụ 

kiện 

17.  Công ty CP dệt may 29/3 HACHIBA 
 Sản phẩm dệt may, 

thời trang 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

18.  Công t  CP Đồng Tiến DOVITEC 

 
Sản phẩm dệt may, 

thời trang 

 
Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin - Viễn thông 

19.  
Tập  oàn B u  h nh  iễn 

thông Việt Nam 
VNPT 

 

M ng giáo dục 

vnEdu; Dịch vụ 

truyền hình My TV; 

dịch vụ thông tin di 

 ộng mặt  ất; thiết bị 

 ầu cuối m ng viễn 

thông và truyền hình 

Igate; m ng wifi tổng 

thể 

20.  
Công t  CP Bóng  èn Điện 

Quang 

ĐIỆN 

QUANG 
 

Đèn LED,  èn huỳnh 

quang compact, thiết 

bị  iện gia dụng 

21. 1 
Công ty CP Dây - Cáp  iện 

Việt Nam 
CADIVI 

 

Dâ   áp và  áp  iện 

các lo i, khí cụ  iện 

22. 1 
Công t  CP Địa ốc - Cáp 

 iện Thịnh Phát 

THIPHA 

CABLE 
 

Dâ  và  áp  iện các 

lo i 

23. 2 
Công ty CP Pin Ắc quy Miền 

Nam 
PINACO 

 

Ắ  qu  Đồng Nai, Ắc 

quy Pinaco, Pin Con 

Ó 

24.  
Tổng Công ty CP thiết bị 

 iện Việt Nam 

GELEX 

EMIC 
 

Công t   iện 

25.  
Công t  CP C   iện Trần 

Phú 
TRAFUCO 

 

Dâ  và  áp  iện Trần 

Phú 

26.  
Công ty CP Dịch vụ Phú 

Nhuận 
MASECO 

 

Thiết bị  iện tử 

Arirang; H t tiêu 

Maseco Pepper 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

27.  Công ty CP Thiết bị  iện THIBIDI 

 

Máy biến áp phân 

phối 

 
Đồ gỗ - Gốm sứ - Thủ công mỹ nghệ 

28. 1 Công ty TNHH Minh Long I 
MINH 

LONG I 

 

Sản phẩm Sứ gia dụng 

 
Đồ trang sức - Kim hoàn - Đá quý 

29. 1 
Công ty TNHH MTV Vàng 

b   Đá qu  Sài Gòn 

SJC, SJC 

Diagold 

 

Vàng miếng, nữ trang 

SJC; nữ trang SJC 

Diagold 

30. 1 
Công ty CP Vàng b   Đá qu  

Phú Nhuận 
PNJ 

 

Trang sức bằng vàng, 

b  , kim    ng,  á 

quý; Phụ kiện thời 

tr ng,  ồng hồ; Vàng 

miếng; Dịch vụ kiểm 

 ịnh kim    ng,  á 

quý, kim lo i quý 

31. 2 
Công ty CP Tập  oàn  àng 

b   Đá qu  DOJI 
DOJI 

 

Vàng b  ,  á qu , 

trang sức cao cấp 

 
Dƣợc phẩm - Hóa Mỹ phẩm 

32.  Công t  CP D  c phẩm OPC OPC 

 

Sản phẩm  ông    c, 

thực phẩm chứ  năng 

33.  Công ty Cổ phần TraPhaCo 
TRAPHAC

O 
 

Thuốc bổ gan 

BOGANIC, thuốc bổ 

não CEBRATON 

34.  Công t  CP D  c Danapha DANAPHA 

 

Sản phẩm  ông    c 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

35.  
Công ty TNHH Công nghệ 

Sinh họ  D  c Nanogen 
NANOGEN 

 Thuố   iều trị viêm 

gan B, C Pegnano; 

Thuố   iều trị tăng 

hồng cầu Nanokine; 

Thuố   iều trị tăng 

b ch cầu Ficocyte, 

Pegcyte 

 Giấy - Văn p òng p ẩm - Bao bì 

36.  
Công t  CP  ăn phòng phẩm 

Hồng Hà 
HỒNG HÀ 

 

 ăn phòng phẩm 

37.  
Công ty CP tập  oàn Thi n 

Long 

THIÊN 

LONG 
 

 ăn phòng phẩm 

Thiên Long, Colokit, 

Điểm 10, Flexoffice, 

Bizner 

38.  Công ty CP Ngọc Diệp 
NGỌC 

DIỆP 

 

Bao bì carton 

 
Năng lƣợng - Khoáng sản 

39.  
Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ 

thuật Dầu khí Việt Nam 
PTSC 

 
Dịch vụ kỹ thuật dầu 

khí 

40.  
Tổng Công ty Khí Việt Nam-

CTCP 
PV GAS 

 

Khí hóa lỏng (LPG) 

 Nhựa - Cao su - Hóa chất 

41.  Công ty CP Nhựa Bình Minh 

BM 

PLASCO 

NHỰA 

BÌNH 

MINH 
 

Ống và phụ tùng nối 

ống nhựa uPVC, 

HDPE, PE, PP-R, 

bình phun, nón bảo hộ 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

42.  
Công ty CP Công nghiệp Cao 

su Miền Nam 
CASUMINA 

 

Cao su công nghiệp, 

cao su tiêu dùng 

43.  
Công ty CP Nhựa R ng 

Đông 

RẠNG 

ĐÔNG 

 Bao bì nhựa, giả da 

PU, PVC; Màng 

mỏng PE, PVC; Vải 

tráng; Vải cán ghép 

nhựa PVC; Tôn ván 

P C, PP; Áo m   

44.  Công ty CP Cao su Đà Nẵng DRC  

Sản xuất kinh doanh 

săm lốp cao su và các 

sản phẩm khác từ cao 

su 

45.  
Công ty CP Sản xuất Nhựa 

Duy Tân 
DUY TÂN 

 

Sản phẩm nhựa gia 

dụng 

46.  
 Công ty CP Nhựa Thiếu niên 

Tiền Phong 

NHỰA 

TIỀN 

PHONG 
 

Ống và phụ tùng nhựa 

u.PVC, ống van và 

phụ tùng nhựa PEHD, 

Ống van và phụ tùng 

nhựa chịu nhiệt PPR 

47.  
Công ty TNHH Công nghiệp 

Minh H ng 

MINH 

HƯNG 

 

Màn chống, diệt muỗi 

ChamCham; Bình, 

bồn PET; Bao bì nhựa 

PP Jumbo 

 
Nông lâm thủy sản 

48.  
Công t  L  ng thực Tiền 

Giang 
TIGIFOOD 

 

G o  óng gói Ch n 

Con Rồng Vàng, 

Hồng H c, Hoa Mai 

 àng, H  ng  iệt; 

n ớc khoáng Suối 

Xanh 

49.  
Tổng Công t  T n Nghĩ  - 

Công ty TNHH 

TÍN 

NGHĨA 

 

Cà phê: nhân, rang 

xay, hòa tan; Phát 

triển h  tầng khu công 

nghiệp 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

50.  
Công ty CP Rau quả thực 

phẩm An Giang 
ANTESCO 

 

Rau quả  ông l nh 

IQF và  óng hộp 

51.  
Công ty CP tập  oàn Lộc 

Trời 
LỘC TRỜI 

 

G o h t Ngọc trời,  

G o Mầm 

VIBIGABA 

52.  

Công ty TNHH Chế biến 

Nông sản thực phẩm XK Tân 

An 

TANIMEX 

TÂN AN 
 

H t  iều chế biến các 

lo i 

53.  
Công ty CP Phát triển Hùng 

Hậu 

HÙNG 

HẬU 

 

Sản phẩm th y, hải 

sản chế biến Happy 

Food 

 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 

54.  
Ngân hàng TMCP Ngo i 

th  ng  iệt Nam 

VIETCOM

BANK 
 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

55.  
Ngân hàng Đầu t  và phát 

triển Việt Nam 
BIDV 

 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

56.  
Ngân hàng TMCP Công 

Th  ng  iệt Nam 

VIETINBA

NK 
 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

57.  
Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh    ng 
VP Bank 

 

Dịch vụ tài chính - 

ngân hàng 

58.  
Công ty CP bảo hiểm b u 

 iện PTI 
PTI 

 

Bảo hiểm  e    giới, 

bảo hiểm  on ng ời 

 Thực phẩm - Đồ uống 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

59.  
Tổng Công ty CP Bia - R  u 

- N ớc giải khát Sài Gòn 
SABECO 

 

Bia Sài Gòn 

60.  
Tổng Công ty CP Bia - R  u 

- N ớc giải khát Hà Nội 
HABECO 

 

Bia Hà Nội; n ớc tinh 

lọc Uniaqua 

61.  Công ty CP Tập  oàn KIDO KIDO 

 

Dầu ăn Đ i Gi  Đ nh, 

Kem Merino, Celano, 

Sữa chua Wel Yo 

62.  Công ty CP Sữa Việt Nam VINAMILK 

 

Sữa và các sản phẩm 

chế biến từ sữa 

63.  
Công ty CP Vinacafe Biên 

Hòa 
VINACAFE 

 

Cà phê Vinacafé, 

Wake-up, Kachi, 

Phinn, Wake-up 247 

64.  
Công ty CP sản phẩm sinh 

thái 
COZY 

 

Trà túi lọc, trà hòa 

tan, trà xanh và trà 

thảo    c 

65.  
Công ty TNHH TMDV Tân 

Hiệp Phát 

TÂN HIỆP 

PHÁT 

 

Trà thảo mộc Dr. 

Th nh; Trà   nh 0  ộ 

66.  
Công t  CP Đ ờng Quảng 

Ngãi 
QNS 

 

Đ ờng kính trắng RS, 

sữ   ậu nành 

Vinasoy, bánh kẹo 

Bis  fun, n ớc 

khoáng Th ch Bích, 

bia Dung Quất 

67.  Công ty CP sữa TH 

 

TH True 

MILK  

Sữ  t  i TH True 

Milk, TH Topkid, TH 

School Milk; sữa chua 

TH True Yogurt 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

 

68.  
Công ty CP Kỹ nghệ thực 

phẩm Việt Nam 
VIFON 

 

Mỳ, phở, cháo, bánh 

    u  ăn liền 

69.  
Công ty CP Việt Nam kỹ 

nghệ súc sản 
VISSAN 

 

 

Thực phẩm chế biến, 

thực phẩm t  i sống 

 
T ƣơng mại - Dịch v  

70.  
Tổng Công t  Th  ng M i 

Hà Nội 
HAPRO 

 

Th  ng m i dịch vụ, 

hệ thống phân phối 

Hapro mart 

71.  
Tổng Công t  CP B u  h nh 

Viettel 

VIETTEL 

POST  

Dịch vụ chuyển phát 

nh nh trong n ớc và 

quốc tế 

72.  
Công ty CP dịch vụ hàng 

không sân b   Tân S n Nhất 
SASCO 

 

Dịch vụ hàng không 

sân bay 

73.  
Công ty CP Quản lý và Khai 

thác tài sản Dầu khí 
PSA 

 

Dịch vụ quản lý bất 

 ộng sản 

 Vận tải - Du lịch 

74.  
Công ty TNHH MTV Dịch 

vụ lữ hành Saigontourist 

SAIGONTOU

RIST  

Sản phẩm du lịch tiết 

kiệm và cao cấp, du 

lị h  ho ng ời cao 

tuổi, du lịch MICE, du 

lịch tàu biển quốc tế 

75.  
Tổng Công ty Tân Cảng Sài 

Gòn 

TÂN 

CẢNG SÀI 

GÒN 

 

Kinh doanh khai thác 

cảng, dịch vụ logistic, 

vận tải biển nội  ịa, 

  ờng th  ,   ờng 

bộ… 

76.  
Công ty CP Du lịch & Tiếp 

thị GTVT Việt Nam 
VIETRAVEL 

 

Dịch vụ lữ hành nội 

 ịa và quốc tế 



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

 Vật tƣ nông ng iệp 

77.  
Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí 

PHÂN BÓN 

PHÚ MỸ 

 

Phân   m, NPK, Kali 

78.  
Công ty CP Phân bón dầu khí 

Cà Mau 

ĐẠM CÀ 

MAU 

 

Urê h t  ục 

79.  
Công ty TNHH Thứ  ăn gi  

súc Lái Thiêu 
LÁI THIÊU 

 

Thứ  ăn  hăn nuôi 

 
Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất  ộng sản 

80.  
Công ty CP Xây dựng và 

Kinh  o nh  ịa ốc Hòa Bình 
HÒA BÌNH 

 

Xây dựng công trình 

công nghiệp và dân 

dụng 

81.  
Công ty CP Tập  oàn Ho  

Sen 
HOA SEN 

 

 

 

 

Tôn, Ống nhựa, Ống 

kẽm 

82.  Tổng Công ty Viglacera 
VIGLACER

A 

 

Sứ vệ sinh; G ch ốp 

lát, Kính xây dựng; 

G  h ngói  ất sét 

nung cao cấp; Bất 

 ộng sản 

83.  Công ty CP Eurowindow 
EUROWIN

DOW 
 

Cửa uPVC, cửa gỗ, 

nhôm và gỗ, cửa và 

vách nhôm kính lớn 

84.  
Công t  CP S n Tổng h p 

Hà Nội 

SƠN ĐẠI 

BÀNG 

 Các lo i s n ph  



STT 
Ngành hàng/ 

Tên Doanh nghiệp 

T ƣơng 

hiệu 
Logo Sản phẩm dịch v  

 

 

 

 

85.  
Công ty TNHH Tập  oàn 

Hoàng Phát Vissai 
VISSAI 

 

 i măng poo  lăng 

86.  
Công ty CP Vật liệu xây 

dựng SECOIN 
SECOIN 

 

G ch bông 

87.  Công ty CP thép TVP TVP 

 

Tôn m  kẽm, tôn m  

màu 

88.  
Công ty CP Tôn m  Vnsteel 

Thăng Long 

VNSTEEL 

THĂNG 

LONG 
 

Tôn m  kẽm, tôn m  

màu 

 


