
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 955/UBND-KT Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2017 

V/v phối hợp thực hiện “Quy trình 

xác thực chống hàng giả” trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ  
 

 

 

 
 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 08/CV-IDE của          

Trung tâm doanh nghiệp Hội nhập và phát triển về việc phối hợp thực hiện 

“Chương trình bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam”.  

Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc          

Sở Công Thương hướng dẫn Trung tâm doanh nghiệp Hội nhập và phát triển: 

1. Giới thiệu sản phẩm, tính năng, công dụng và lợi ích khi sử dụng             

quy trình xác thực chống hàng giả đến doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu 

dùng trên địa bàn thành phố. 

2. Hợp tác với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích để tiếp cận nhà sản xuất, 

nhà phân phối sản phẩm, hàng hóa; giới thiệu, hướng dẫn tại chỗ cho người          

tiêu dùng khi tham gia mua sắm có nhu cầu tra cứu thông tin đối với sản phẩm, 

hàng hóa có gắn tem nhận diện (mã QR). 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Công Thương tổ chức thực hiện./.  

  
 Nơi nhận:         
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP (1AE);  

- Sở TTTT;  

- UBND quận, huyện;  

- VP UBND TP (3B); 

- Lưu: VT. NNQ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 
 

 
 

Trương Quang Hoài Nam  

 
 

Kính gửi:   

- Giám đốc Sở Công Thương; 

- Giám đốc Trung tâm doanh nghiệp Hội nhập và phát triển.  
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