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BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ TÀI CHÍNH  
_________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007 

 
 
 

THÔNG TƯ LIÊN T ỊCH 
Hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, tri ển lãm thương mại 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết Lu ật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại 

_________________ 
 
 

Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính 
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2003/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại (sau ñây gọi tắt là 
Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP); 

Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số ñiều về hoạt ñộng 
khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
37/2006/Nð-CP như sau: 

 
I. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ðỐI VỚI HOẠT ðỘNG 

KHUY ẾN MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TH ƯƠNG MẠI 
 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền ñối với hoạt ñộng 
khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại (sau ñây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà 
nước) bao gồm: 

a) Bộ Thương mại chịu trách nhiệm giải quyết việc ñăng ký thực hiện khuyến 
mại, ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh tại 
Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;   

b) Sở Thương mại chịu trách nhiệm giải quyết việc thông báo, ñăng ký thực 
hiện khuyến mại, ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền 
theo quy ñịnh tại Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP và hướng dẫn tại 
Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

a) Công bố công khai ñiều kiện, thời gian, trình tự và thủ tục thông báo, ñăng ký  
thực hiện khuyến mại, ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; 
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b) Tiếp nhận, giải quyết việc thông báo, ñăng ký thực hiện khuyến mại, tổ chức 
hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh tại Luật Thương mại,  
Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; 

c) Kiểm tra, giám sát hoạt ñộng khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại 
thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh;  

d) Các trách nhiệm khác theo quy ñịnh của pháp luật.   
 

II. KHUY ẾN MẠI 
 

1. Các hình thức khuyến mại phải ñược thông báo bằng văn bản ñến Sở Thương 
mại nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:  

a) ðưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu ñể khách hàng dùng thử không 
phải trả tiền; 

b) Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo 
hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

c) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch 
vụ trước ñó;  

d) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng 
dịch vụ; 

ñ) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng ñể chọn 
người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng ñã công bố; 

e) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;  

g) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải 
trí và các sự kiện khác vì mục ñích khuyến mại. 

2. Thông báo thực hiện khuyến mại 

Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân 
thực hiện các hình thức khuyến mại nêu tại khoản 1 Mục này phải gửi thông báo bằng 
văn bản (theo mẫu KM-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) ñến Sở Thương 
mại nơi tổ chức khuyến mại. Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại, Sở 
Thương mại ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ ñược lập thành 02 bản 
(theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), 01 bản giao cho thương 
nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Thương mại (không áp dụng ñối với 
trường hợp hồ sơ ñược gửi qua ñường bưu ñiện); 

3. Các hình thức khuyến mại phải ñăng ký tại Sở Thương mại (nếu thực hiện 
trên ñịa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Thương mại (nếu thực 
hiện trên ñịa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), bao gồm:  

a) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến 
mại mang tính may rủi; 

b) Các hình thức khuyến mại khác theo quy ñịnh tại ðiều 17 Nghị ñịnh số 
37/2006/Nð-CP.  

 

 



 3
 

4. Hồ sơ ñăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm: 

a) Văn bản ñăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM -2 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này); 

b) Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này); 

c) Mẫu vé số dự thưởng ñối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự 
thưởng; 

d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng ñể khuyến mại; 

ñ) Mẫu bằng chứng xác ñịnh trúng thưởng (nếu có); 

e) Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng 
hóa, dịch vụ dùng ñể khuyến mại theo quy ñịnh của pháp luật (nếu có). 

Ngoài các giấy tờ nêu tại ñiểm a, b, c, d, ñ và e khoản này, thương nhân không 
cần xuất trình thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác. 

5. Tiếp nhận hồ sơ ñăng ký thực hiện khuyến mại  

a) Khi tiếp nhận hồ sơ ñăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước 
ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ ñược lập thành 02 bản (theo mẫu KM-
4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện 
khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước (không áp dụng ñối với trường 
hợp hồ sơ ñược gửi qua ñường bưu ñiện); 

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, ñối với hồ sơ 
chưa ñầy ñủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-
5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho thương nhân ñể bổ sung và hoàn chỉnh 
hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ ñược tính từ thời ñiểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ 
sơ ñầy ñủ, hợp lệ; 

c) Thương nhân ñăng ký thực hiện khuyến mại có quyền ñề nghị cơ quan quản 
lý nhà nước giải thích rõ những yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan quản lý 
nhà nước có trách nhiệm trả lời ñề nghị của thương nhân.  

6. Xác nhận, không xác nhận việc ñăng ký thực hiện khuyến mại  

a) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ ñăng ký thực 
hiện khuyến mại ñầy ñủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác 
nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do; 

 b) Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc ñăng ký thực hiện 
khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương 
nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến 
mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại. 

7. Sửa ñổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 

a) Thương nhân muốn sửa ñổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải 
gửi văn bản thông báo hoặc ñăng ký sửa ñổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 
mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) ñến cơ quan quản lý 
nhà nước nơi ñã thông báo hoặc ñăng ký thực hiện khuyến mại; 
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b) Trình tự, thủ tục ñăng ký sửa ñổi, bổ sung nội dung ñối với chương trình 
khuyến mại thuộc hình thức phải thông báo thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục 
II Thông tư này. Trình tự, thủ tục ñăng ký sửa ñổi, bổ sung nội dung ñối với chương 
trình khuyến mại thuộc hình thức phải ñăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 
và khoản 6 Mục II tại Thông tư này;   

c) Việc sửa ñổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải ñảm bảo tuân 
thủ các quy ñịnh về khuyến mại tại Luật Thương mại và Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP. 

8. ðối với hình thức khuyến mại mang tính may rủi, khi thực hiện việc ñưa bằng 
chứng xác ñịnh trúng thưởng vào hàng hoá hoặc mở thưởng chương trình khuyến mại 
có tổng giá trị giải thưởng từ 100 triệu ñồng trở lên, thương nhân phải thông báo cho 
Sở Thương mại nơi tiến hành các hoạt ñộng trên trước 07 (bảy) ngày làm việc ñể tổ 
chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.   

9. Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại  

Trong trường hợp chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại quy ñịnh 
tại khoản 1 ðiều 19 Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP, thương nhân có nghĩa vụ thông báo 
công khai ñến khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước.  

10. ðình chỉ việc thực hiện chương trình khuyến mại  

 Cơ quan quản lý nhà nước ñình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần 
chương trình khuyến mại của thương nhân nếu phát hiện có hành vi vi phạm thuộc quy 
ñịnh tại ðiều 20 Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP (theo mẫu KM-9 Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này).   

 11. Xử lý giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến 
mại mang tính may rủi  

a) Trong thời hạn 8 (tám) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải 
thưởng, thương nhân có trách nhiệm báo cáo chi tiết cho cơ quan quản lý nhà nước về 
giải thưởng không có người trúng thưởng (theo mẫu KM-10 Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này);  

b) Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận ñược báo cáo của thương 
nhân, cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xác nhận và ra quyết ñịnh thu nộp 50% giá trị 
ñã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại 
(theo mẫu KM-11 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này); 

c) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận ñược quyết ñịnh 
thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp khoản tiền 
50% giá trị ñã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình 
khuyến mại vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước ñã xác nhận ñăng ký thực hiện 
khuyến mại tại Kho bạc nhà nước; 

d) Căn cứ vào quyết ñịnh thu nộp, Kho bạc nhà nước hạch toán ñiều tiết số thu 
theo phân cấp, trong ñó khoản thu nộp do Bộ Thương mại quyết ñịnh thì ñiều tiết vào 
ngân sách Trung ương 100%; khoản thu nộp do Sở Thương mại quyết ñịnh thì ñiều tiết 
vào ngân sách ñịa phương 100% và hạch toán vào Chương 160, Loại 10, Khoản 10, 
Mục 062, Tiểu mục 99 của Mục lục Ngân sách Nhà nước; 

ñ) Hạch toán, kiểm tra quyết toán  
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Thương nhân hạch toán khoản nộp 50% giá trị giải thưởng không có người 
trúng thưởng của chương trình khuyến mại vào chi phí giá thành của doanh nghiệp. Kết 
thúc năm ngân sách, Kho bạc nhà nước thông báo cho cơ quan ra quyết ñịnh về số tiền 
thực thu vào Kho bạc và ñã ñiều tiết nộp ngân sách. Trên cơ sở ñó, cơ quan quản lý nhà 
nước về thương mại tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính ñồng cấp về số 
tiền theo quyết ñịnh thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước. 

12. Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại  

a) Kết thúc chương trình khuyến mại thương nhân phải báo cáo kết quả thực 
hiện khuyến mại tại ñịa phương ñến cơ quan quản lý nhà nước (theo mẫu KM-12 Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này); 

b) Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc ñăng ký thực hiện 
khuyến mại, ngoài trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại ñến Bộ Thương 
mại, thương nhân có trách nhiệm báo cáo Sở Thương mại ñịa phương kết quả thực hiện 
khuyến mại tại ñịa phương nơi thương nhân thực hiện khuyến mại. 

   

III. H ỘI CHỢ, TRIẾN LÃM TH ƯƠNG MẠI 

 
1. ðăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

a) Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Vi ệt Nam hoặc tổ chức tham 
gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (sau ñây gọi tắt là tổ chức hội chợ, triển 
lãm thương mại) phải ñược ñăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 
10 của năm trước năm tổ chức.   

b) Trường hợp ñăng ký sau thời hạn theo hướng dẫn tại ñiểm a khoản này, 
thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến thương mại phải ñăng ký trước ngày 
khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày ñối với hội chợ, 
triển lãm thương mại tại Vi ệt Nam hoặc 45 (bốn mươi lăm) ngày ñối với hội chợ, triển 
lãm thương mại ở nước ngoài.  

2. Hồ sơ ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  

Hồ sơ ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ñược thực hiện theo quy 
ñịnh tại ðiều 38 Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP trong ñó có văn bản ñăng ký tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
này). 

3. Tiếp nhận hồ sơ ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, ñối với hồ 
sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu 
HCTL-2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho thương nhân, tổ chức hoạt 
ñộng có liên quan ñến thương mại ñể bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;  

b) Thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến thương mại có quyền ñề 
nghị cơ quan quản lý nhà nước giải thích rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh 
hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời ñề nghị của thương nhân, tổ 
chức hoạt ñộng có liên quan ñến thương mại.   
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4. Xác nhận, không xác nhận việc ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại  

a) Trường hợp ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo hướng dẫn 
tại ñiểm a khoản 1 Mục này, khi nhận ñủ hồ sơ ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại ñầy ñủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận  
hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu HCTL-3 hoặc HCTL-4 Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này) trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, trường 
hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do; 

b) Trường hợp ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo hướng dẫn 
tại ñiểm b khoản 1 Mục này, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
hồ sơ ñăng ký ñầy ñủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác 
nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu HCTL-3, HCTL-4 nêu trên). 

5. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến 
thương mại trở lên ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ ñề, 
thời gian, ñịa ñiểm: 

a) Trường hợp ñăng ký theo hướng dẫn tại ñiểm a khoản 1 Mục này, cơ quan 
quản lý nhà nước tổ chức hiệp thương ñể lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có 
liên quan ñến thương mại ñược tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ñó. Trường hợp 
việc hiệp thương không ñạt kết quả, cơ quan quản lý nhà nước quyết ñịnh xác nhận cho 
01 (một) thương nhân hoặc tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến thương mại ñược tổ 
chức dựa trên các cơ sở theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 34 và khoản 4 ðiều 36 Nghị 
ñịnh số 37/2006/Nð-CP;  

b) Trường hợp ñăng ký theo hướng dẫn tại ñiểm b khoản 1 Mục này, cơ quan 
quản lý nhà nước xác nhận cho thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến 
thương mại ñăng ký trước. 

6.  Thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

a) Thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến thương mại có quyền thay 
ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ñã ñược xác nhận. 
Văn bản ñề nghị thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
mại (theo mẫu HCTL-5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) phải ñược gửi ñến 
cơ quan quản lý nhà nước trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm 
nhất 30 (ba mươi) ngày ñối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Vi ệt Nam hoặc 45 
(bốn mươi lăm) ngày ñối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài;  

b) Trình tự, thủ tục ñối với việc thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 Mục này  

c) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ ñăng ký ñầy 
ñủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác 
nhận bằng văn bản (theo mẫu HCTL-3 hoặc HCTL-4 Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do. 

7. Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương 

mại, thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến thương mại phải có văn bản báo 
cáo kết quả tổ chức ñến cơ quan quản lý nhà nước (theo mẫu HCTL-6 Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này).  
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8. Trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ñể so sánh với hàng 
thật 

a) Tổ chức, cá nhân trước khi tiến hành trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ ñể so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi văn 
bản ñăng ký (theo mẫu HCTL-7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) ñến Sở 
Thương mại (trong trường hợp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Vi ệt Nam) 
hoặc Bộ Thương mại (trong trường hợp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại 
nước ngoài); 

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, ñối với hồ 
sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu 
HCTL-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho tổ chức, cá nhân ñể bổ sung hồ 
sơ; 

c) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ, 
hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước phải chấp thuận hoặc không chấp thuận ñăng ký 
(theo mẫu HCTL-9 hoặc mẫu HCTL-10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), 
trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;  

9. Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hoá ñể tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại 

Việc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hoá ñể tham gia hội chợ, triển 
lãm thương mại ñược thực hiện theo các quy ñịnh tại Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 
12/2006/Nð-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 
Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt ñộng ñại lý, mua 
bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2006/TT-BTM 
ngày 06 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
12/2006/Nð-CP và các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan. 

 
 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Bộ Thương mại giao:  
a) Cục Xúc tiến thương mại tiếp nhận, giải quyết việc ñăng ký thực hiện khuyến 

mại, ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương 
mại và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
ñịnh của pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan ñến thương mại;  

b) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại và các cơ quan 
có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có 
liên quan ñến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy ñịnh của pháp luật 
ñối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt ñộng có liên quan 
ñến thương mại. 

2. Sở Thương mại tiếp nhận giải quyết việc thông báo, ñăng ký thực hiện 
khuyến mại, ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy 
ñịnh của pháp luật và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt ñộng khuyến mại và 
hội chợ, triển lãm thương mại. Sở Thương mại có trách nhiệm báo cáo hoạt ñộng 
khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại trên ñịa bàn theo yêu cầu của Cục Xúc 
tiến thương mại. 



 8
 

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công báo. Trong quá 
trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc ñề nghị các tổ chức, cá nhân liên 
quan phản ánh kịp thời về Bộ Thương mại, Bộ Tài chính ñể nghiên cứu, sửa ñổi, bổ 
sung./. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Biên 
 
 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Tr ần Văn Tá 
 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;  
- HðND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch, Sở Du lịch 
Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;  
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Thương mại; 
- BTM: Lãnh ñạo Bộ và các ñơn vị trực thuộc; 
- BTC: Lãnh ñạo Bộ và các ñơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, XTTM, PC (BTM); VT, TCDN (BTC). 
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Mẫu KM-1  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

Tên thương nhân                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: ..........                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                        ________________________ 

           ….., ngày    tháng    năm 200… 
    

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUY ẾN MẠI 
 

   Kính gửi:  ……………………………………………… 

 

- Tên thương nhân: …………………………………………………………………………… 

- ðịa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….. 

- ðiện thoại:……………………….  Fax: …………………  Email: ……………………... 
- Mã số thuế: …………………………………………………………………………………… 
- Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: ………………………….. 
- Người liên hệ:…………………………………… ðiện thoại: ………………………….. 

 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại,  
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương 
nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………… 

2. ðịa bàn (phạm vi) khuyến mại: ………………………………………….. 

3. Hình thức khuyến mại: …………………………………………………... 

4. Thời gian khuyến mại: …………………………………………………… 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng ñể khuyến mại: …...……………………………. 

6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ………………………………………….. 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (ñối tượng ñược hưởng khuyến 
mại): ………………………………………………………………………….. 

8. Cơ cấu giải thưởng: ………………………………………………………. 
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng ñể khuyến mại: …………………….. 
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: …………………………. 

 (Tên thương nhân) thông báo ñến Quý Sở và cam kết thực hiện ñúng và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui ñịnh của pháp luật hiện 
hành.   

 (Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận ñăng ký thực hiện 
khuyến mại gửi kèm - nếu có). 
            ðại diện theo pháp luật của thương nhân 
                                    (Ký tên & ñóng dấu) 
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Mẫu KM-2  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 
Tên thương nhân                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Số ………   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                            
                                                                                 ….., ngày      tháng    năm 200… 
  

 ðĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUY ẾN MẠI 
 

Kính gửi:  .............................................................................................. 
  

- Tên thương nhân: …………………………………………………………............................. 

- ðịa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………........................... 

- ðiện thoại:……………………… Fax: …………………  Email: ……….......................... 
- Mã số thuế: ………………………………………………………………… 
- Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: ………………………… 
- Người liên hệ:.................................... ðiện thoại:.......................................... 

 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 04/04/2006 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và 
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương 
nhân) ñăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: .……………………………………………... 
2. Thời gian khuyến mại: ……….……………………………………………... 
3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………….. 
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng ñể khuyến mại: …………………………………… 
5. ðịa bàn (phạm vi) khuyến mại:. ……………………………………………. 

6. Hình thức khuyến mại: ……….…………………………………………….. 
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (ñối tượng ñược hưởng khuyến 

mại): ……………………………………………………………………….. 
8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………... 

 Thể lệ chương trình khuyến mại ñính kèm. 

 (Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên 
chương trình khuyến mại li ền kề trước ñó nếu có) 

 (Tên thương nhân) cam kết thực hiện ñúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
chương trình khuyến mại trên theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.   
        

ðại diện theo pháp luật của thương nhân 
                                       (Ký tên & ñóng dấu) 
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Mẫu KM-3  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUY ẾN MẠI 

(Kèm theo công văn số …… ngày...…/… /200…của ....... ) 
 
1. Tên chương trình khuyến mại:  
2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: 
3. Thời gian khuyến mại: 
4. ðịa bàn (phạm vi) khuyến mại:  
5. Hình thức khuyến mại:  
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (ñối tượng hưởng khuyến mại):   
7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung 
giải thưởng 

Tr ị giá 
giải thưởng 

(VNð) 

Số giải Thành tiền 
(VNð) 

Giải nhất     

Giải nhì     

Giải khuyến khích     

Tổng cộng:                  
 

Chú ý: 
• ðề nghị miêu tả chi tiết nội dung và  ký  mã hiệu  từng giải thưởng; 
• Quy ñịnh rõ giải thưởng có ñược quy ñổi thành tiền mặt hay không; 
• Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại;  

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:   
- Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia ñể trúng thưởng; 

quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại. 
- Tổng số bằng chứng xác ñịnh trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, 

khoen lon...) sẽ phát hành.  
- Quy ñịnh về cách thức xác ñịnh trúng thưởng: 
- Cách thức ñưa bằng chứng xác ñịnh trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại: 
- Quy ñịnh về tính hợp lệ của bằng chứng xác ñịnh trúng thưởng: 
- Thời gian, ñịa ñiểm và cách thức xác ñịnh trúng thưởng: 
- Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng: 
- ðịa ñiểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 
- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 
- Quy ñịnh về ñầu mối giải ñáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn ñề liên quan 

ñến chương trình khuyến mại (người liên hệ, ñiện thoại…). 
9. Trách nhiệm thông báo:  

- Quy ñịnh về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi 
tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin ñại 
chúng; tại ñịa ñiểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc ñính kèm sản phẩm 
khuyến mại). 
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- Quy ñịnh về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng 
thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin ñại chúng và thông báo trực tiếp 
cho người trúng thưởng. 

10. Các qui ñịnh khác 
- Quy ñịnh cụ thể các ñối tượng ñược tham gia hoặc không ñược tham gia chương 

trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh 
nghiệp, các ñại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình 
khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…) 

- Trách nhiệm của người tham gia chương trình ñối với chi phí phát sinh khi nhận 
thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên. 

- Ý ñịnh sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt ñộng 
quảng cáo.  

- Qui ñịnh về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và ñưa bằng chứng 
xác ñịnh trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại. 

- Qui ñịnh về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng 
thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát. 

- Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp…. 
 
                              ðại diện theo pháp luật của thương nhân 
                                          (Ký tên & ñóng dấu) 
 
Hồ sơ gửi kèm: 
□ Bản sao giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 
□ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại. 
□ Hình ảnh sản phẩm dùng ñể khuyến mại. 
□  Mẫu bằng chứng xác ñịnh trúng thưởng. 
□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy ñịnh của pháp 

luật nếu có). 
□ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (ñối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu). 
□ Danh sách các ñịa ñiểm sẽ tiến hành hoạt ñộng khuyến mại và các ñiểm ñổi thưởng. 
□ Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có). 
□ Các giấy tờ khác. 
 
Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các ñiểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. 
Thương nhân cần căn cứ vào thực tế ñể xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ 
thể và phù hợp.  
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Mẫu KM-4  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
  

 
......., ngày … tháng … năm 200... 

 
BIÊN NHẬN  

HỒ SƠ THÔNG BÁO/ðĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUY ẾN MẠI 
 
 

1. Ngày … tháng … năm 200… Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) tiếp nhận 
hồ sơ của: (tên thương nhân nộp hồ sơ thực hiện khuyến mại)  
ðịa chỉ: …………………………………………………………………………… 
ðiện thoại: ………………………...    Fax: ……………………………………… 
Nội dung: 
□ thông báo thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại) 
□ ñăng ký thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại) 

   Thời gian thực hiện: từ ........ ñến .………………………………………………….. 

2. Hồ sơ gồm:  
□ Bản sao giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 
□ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại. 
□ Hình ảnh sản phẩm dùng ñể khuyến mại. 
□ Mẫu bằng chứng xác ñịnh trúng thưởng. 
□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy ñịnh của 
pháp luật nếu có). 
□ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (ñối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu). 
□ Danh sách các ñịa ñiểm sẽ tiến hành hoạt ñộng khuyến mại và các ñiểm ñổi 
thưởng. 
□ Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê ñơn vị thứ ba làm dịch vụ 
khuyến mại). 
□  Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình 
khuyến mại li ền kề trước ñó nếu có) 

□ Các giấy tờ khác.  

3. Ngày trả công văn xác nhận (ñối với hồ sơ ñăng ký thực hiện khuyến mại): ............. 

 
 

  

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TI ẾP NHẬN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu KM-5  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

 BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...) 
 

Số: ………… 
V/v ñiều chỉnh, bổ sung hồ sơ  
ñăng ký thực hiện khuyến mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
….., ngày … tháng… năm 200… 

    
 

Kính gửi:.......................................... 
 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4/4/2006 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và 
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng... năm 200… của (tên 
thương nhân) ñăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến 
mại, thời gian, ñịa bàn khuyến mại), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) ñề 
nghị (tên thương nhân) ñiều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ những nội dung, tài liệu sau 
ñây: 

□ Thời gian khuyến mại: ................................................; 
□ ðịa ñiểm trao thưởng: ................................................; 
□ Thời gian trao thưởng: ................................................; 
□ Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình 
khuyến mại li ền kề trước ñó nếu có) 
□ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại/sản phẩm dùng ñể khuyến mại; 
□ Mẫu bằng chứng xác ñịnh trúng thưởng; 
□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại; 
□ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); 
□ Các nội dung ( hoặc giấy tờ) khác:................................................../. 

Thời hạn xử lý hồ sơ ñược tính từ thời ñiểm cơ quan quản lý nhà nước nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo ñể (tên thương nhân)  
biết, thực hiện./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,... 
 

CỤC TRƯỞNG 
 (GIÁM ðỐC) 

 
                  

 (Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu KM-6  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

 BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...) 
__________ 

Số: ………… 
V/v xác nhận ñăng ký thực hiện khuyến mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
….., ngày … tháng… năm 200… 

 
Kính gửi: ........................................................................................................ 

 
 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Trả lời công văn số ......... ngày... tháng... năm ... của (tên thương nhân) ñăng ký 
thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương 
nhân) ñăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau: 

- Tên chương trình khuyến mại: ....................................................................... 
- Hàng hóa, dịch vụ ñược khuyến mại: ............................................................ 

- Hàng hoá, dịch vụ dùng ñể khuyến mại: …………………………………... 
- Thời gian khuyến mại: ................................................................................... 
- ðịa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại:……………………………………. 
- Hình thức khuyến mại: .................................................................................. 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (ñối tượng ñược hưởng khuyến 
mại): ...................................................................... 

 Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại kèm theo. 

(Tên thương nhân) có trách nhiệm: 
- Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện 

ñúng cam kết với khách hàng. 
- Thực hiện ñúng các quy ñịnh về khuyến mại của Luật Thương mại, Nghị ñịnh 

số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-
BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại 
và hội chợ, triển lãm thương mại. 

- Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao 
thưởng của chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) có trách nhiệm báo cáo kết 
quả thực hiện khuyến mại về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại)./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,.... 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC) 

 
  (Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu KM-7  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

 BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...) 
__________ 

Số: ………… 
V/v không xác nhận ñăng ký thực hiện 
khuyến mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
….., ngày … tháng… năm 200… 

 
Kính gửi: ...................................................................................................... 

 
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 

2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng ... năm ... của (tên 
thương nhân) ñăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, 
ñịa bàn khuyến mại); 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) không xác nhận việc ñăng ký thực 
hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) 
với lý do: 

□ Chương trình khuyến mại vi phạm các quy ñịnh tại ðiều 100 Luật Thương  
mại, ðiều 4 Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP. 
□ Lý do khác: ............................................... 

 
Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo ñể (tên thương nhân) biết 

và thực hiện./. 
        
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,.... 
 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC)  

 
 

 
                                  

 (Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu KM-8  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 
 
Tên thương nhân                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Cv số ………             ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
     

 ….., ngày    tháng    năm 200… 
 
 

THÔNG BÁO/ðĂNG KÝ SỬA ðỔI, BỔ SUNG  
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUY ẾN MẠI  

 
Kính gửi: ...................................... 

 
 

- Tên thương nhân:………………………………………………………… 
- ðịa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………... 
- ðiện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………….. 
- Người liên hệ: ...........................................  ðiện thoại: ............................. 

  Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương 
mai (Sở Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương 
trình khuyến mại, thời gian, ñịa bàn khuyến mại);  

  (Tên thương nhân) ñăng ký ñiều chỉnh một số nội dung của chương trình 
khuyến mại trên như sau: 

□ Thời gian khuyến mại:............................................................................ 
□ ðịa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... . 
□ Cơ cấu giải thưởng:................................................................................ 
□ Các nội dung ñiều chỉnh khác:............................................................... 

  Lý do ñiều chỉnh: ………………………………………………......……....... 

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. 

(Tên thương nhân) cam kết: 

- Thông báo công khai việc ñiều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại 
nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin ñại chúng ñể khách 
hàng ñược biết. 

- Thông báo việc ñiều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại ñến các Sở 
Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp 
Bộ Thương mại xác nhận việc ñiều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại). 

- ðảm bảo ñầy ñủ quyền lợi của khách hàng ñã tham gia chương trình khuyến 
mại. 
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- Thực hiện chương trình khuyến mại ñúng theo quy ñịnh của pháp luật hiện 
hành. 

- (Các cam kết khác ......) 
 
                                           
       ðại diện theo pháp luật của thương nhân 
             (Ký tên & ñóng dấu) 
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Mẫu KM-9  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

 BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...) 
__________ 

Số: ………… 
V/v ñình chỉ việc thực hiện  
chương trình khuyến mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
….., ngày … tháng… năm 200… 

 

Kính gửi:.......................................... 
 
 
 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

 Căn cứ công văn số .... ngày... tháng ... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở 
Thương mại) xác nhận cho (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên 
chương trình, thời gian, ñịa bàn khuyến mại);  

Cục Xúc tiến thương mại  (Sở Thương mại) yêu cầu (tên thương nhân) chấm 
dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, ñịa bàn 
khuyến mại)  với lý do: 

□ Vi phạm các quy ñịnh tại ðiều 100 Luật Thương mại, ðiều 4 Nghị ñịnh số 
37/2006/Nð-CP. 
□ Lý do khác......... 

(Tên thương nhân) có trách nhiệm: 
- Công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại (tên chương 

trình) tại nơi bán hàng hoặc trên ít nhất một phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể khách hàng ñược biết. 

- Bảo ñảm ñầy ñủ quyền lợi của khách hàng ñã tham gia chương trình khuyến 
mại  

- Giải quyết khiếu nại liên quan ñến chương trình khuyến mại./. 
     
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,... 
 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC) 

 
 
 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu KM-10 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 
06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

Tên thương nhân: 
Số: ……. 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 
....... , ngày … tháng … năm … 

 

BÁO CÁO 
Giải thưởng không có người trúng thưởng  

của chương trình khuyến mại mang tính may rủi 

Kính gửi: .................................. 

Tên thương nhân:………………………………………………………………………. 
ðịa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………....................... 
ðiện thoại: ………………Fax:………………...Email:……………………………….. 
Mã số thuế: ...................................................................................................................... 
Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng: …………………………… 
Người liên hệ: ................................................  ðiện thoại: ............................................ 

- Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở 
Thương mại) xác nhận ñăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, 
thời gian, ñịa bàn khuyến mại); 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) báo cáo chi tiết về giải 
thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) 
như sau: 

Cơ cấu  
giải thưởng  
ñã công bố  

Nội dung 
giải thưởng 

Trị giá  
giải thưởng 
ñã công bố 

(VNð) 

Số lượng 
giải thưởng 
ñã công bố 

Số lượng  
giải thưởng 

không có người 
trúng thưởng 

Giá trị  
giải thưởng 

không có người 
trúng thưởng 

(VNð) 
(Giải ñặc biệt)      

(Giải nhất)      
…..      
…..      

Tổng cộng     

1. Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ ñã công bố:…….……………………………. 
2. Tổng giá trị giải thưởng ñã trao: …………………………………………………. 
3. Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn ñọng): .... 
4. (Tên thương nhân) gửi kèm theo: 

- Biên bản xác ñịnh kết quả trúng thưởng (nếu có). 
- Danh sách khách hàng trúng thưởng. 
- Biên bản trao giải thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng ñã ñược trao. 

5. ðề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:… 
6. (Tên thương nhân) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những 

thông tin nêu trên./. 

      ðại diện theo pháp luật của thương nhân 
            (Ký tên & ñóng dấu) 
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Mẫu KM-11 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07 /2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(SỞ THƯƠNG MẠI ) 
__________ 

Số: ……./Qð-…. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
……, ngày..... tháng…. năm… 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng 
 không có người trúng th ưởng của chương trình khuyến mại 

 

 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;  

Căn cứ công văn số …. ngày …. tháng …. năm .... của Cục Xúc tiến thương mại 
(Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên 
chương trình); 

Căn cứ báo cáo số …. ngày …. tháng …. năm …. của (tên thương nhân) về giải 
thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình, 
thời gian khuyến mại),  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị ñã công bố của giải thưởng 
không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do (tên 
thương nhân) thực hiện từ ngày … tháng … năm … ñến ngày … tháng … năm … .   

ðiều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước 

- Số tiền: ...........................................................………….. ñồng (viết bằng chữ) 

- Vào Chương 60, Loại 10, Mục 062, Tiểu mục 99  tại Kho bạc nhà nước (tỉnh, 
thành phố… của cơ quan ra Quyết ñịnh thu) 
- Nội dung: nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị ñã công bố của giải thưởng 
không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình)  
theo Quyết ñịnh (số, ngày, tháng, năm) của (cơ quan ra Quyết ñịnh). 

ðiều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết ñịnh này trước ngày 
.... tháng .... năm ...../. 

   
 
Nơi nhận: 
- Như ñiều 2; 
- Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố ... (nơi cơ 
quan ra quyết ñịnh thu); 
- Cục thuế tỉnh, thành phố ... (nơi thương nhân 
ñóng trụ sở chính); 
- Lưu: VT, …. 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC SỞ) 

 
 
 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu KM-12 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày  06 tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 
 

  
 
 

                 
                                                             ….., ngày ... tháng ... năm 200… 

 
BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 
  

Kính gửi: .................................. 

- Căn cứ công văn số.......... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở 
Thương mại) xác nhận ñăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương 
trình, thời gian, ñịa bàn thực hiện khuyến mại); 

- Căn cứ Quyết ñịnh số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... về việc thu nộp ngân sách 
nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình 
khuyến mại (nếu có). 

(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau: 
- Tổng giá trị giải thưởng ñã công bố:………………………………….……………. 
- Tổng trị giá giải thưởng ñã trao: …………………………………….…………….. 
- Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng : ………………..…..................... 
- Thực hiện Quyết ñịnh thu nộp  50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng 

của chương trình khuyến mại với số tiền là:…….. ñồng (gửi kèm bản sao Giấy nộp 
tiền vào Kho bạc nhà nước) 

- ðề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:….................................................................... 
                 
     ðại diện theo pháp luật của thương nhân 
                    (Ký tên & ñóng dấu) 

  
Người liên hệ:………… 
ðiện thoại: …………  
 

 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                       

Tên thương nhân 
Cv số:………… 
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Mẫu HCTL-1  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

Tên thương nhân                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Cv số: ………                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 ….., ngày .... tháng... năm 200… 
              

ðĂNG KÝ TỔ CHỨC 
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TH ƯƠNG MẠI 

 

Kính gửi:  ........................... 

 

- Tên thương nhân: …………………………………………………………. 

- ðịa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………. 

- ðiện thoại: ..........................Fax:............................Email: ………………… 

- Mã số thuế: .................................................................................................... 

- Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: ………………………… 

- Người liên hệ:……………………….ðiện thoại: ………….……………… 

 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và 
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương 
nhân) ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  ........ tại tỉnh/thành phố (tại nước 
ngoài) như sau: 

1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1: 
- Tên tiếng Việt (tên ñầy ñủ/viết tắt) : …………………………………… 

- Tên tiếng Anh (tên ñầy ñủ/viết tắt): ……………………………………. 
- Cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức (tên ñầy ñủ/viết tắt): ………………….. 
- Thời gian:……………………………………………………………….. 
- ðịa ñiểm: ………………………………………………………..……… 
- Chủ ñề (nếu có): ………………………………………………………… 
- Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: ……………………………………. 
- Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………… … 

- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy ñổi (số doanh nghiệp) dự 
kiến tổ chức: ………………………….. 

- Cơ quan, ñơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ………………………. 

2.  Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ...  

- Tên tiếng Việt (tên ñầy ñủ/viết tắt) : …………………………………… 
- Tên tiếng Anh (tên ñầy ñủ/viết tắt): ……………………………………. 
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- Cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức (tên ñầy ñủ/viết tắt): ………………….. 
- Thời gian:……………………………………………………………….. 
- ðịa ñiểm: ………………………………………………………..……… 
- Chủ ñề (nếu có): ………………………………………………………… 
- Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: ……………………………………. 
- Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………….  
- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy ñổi (số doanh nghiệp) dự 
kiến tổ chức: ………………………….. 
- Cơ quan, ñơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ………………………… 

 (Tên thương nhân) cam kết thực hiện ñúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
những nội dung ñăng ký trên theo các qui ñịnh của pháp luật hiện hành.  

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên 
thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở). 

          
                  ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
                                  (Ký tên & ñóng dấu) 
 
 
Hồ sơ gửi kèm: 
 

□ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc tương ñương) có chức năng 
kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại; 

□ Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham 
gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ ñề của hội chợ, triển lãm 
thương mại ñã ñăng ký (nếu có); 

□ Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc 
cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ ñề của hội 
chợ, triển lãm thương mại ñã ñăng ký (nếu có). 

□ Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại ñã ñăng ký và thực hiện (nếu có). 
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Mẫu HCTL-2 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính) 

BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(SỞ THƯƠNG MẠI ) 
__________ 

Số: ………. 

V/v bổ sung hồ sơ, tài liệu ñăng ký  

tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
……., ngày..... tháng…. năm… 

 

Kính gửi:.......................................... 
 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Sau khi xem xét hồ sơ ñăng ký (thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký) tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại tại công văn số ... ngày .... tháng .... năm .... của (tên thương 
nhân), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) ñề nghị (tên thương nhân) bổ sung 
những tài liệu sau ñây: 

□ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc tương ñương); 
□ Báo cáo kết quả tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại; 
□ Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch 

vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ ñề của hội 
chợ, triển lãm thương mại ñã ñăng ký (nếu có); 

□ Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức 
hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ ñề 
của hội chợ, triển lãm thương mại ñã ñăng ký (nếu có). 

□ Các nội dung khác:................................................ 

Thời hạn xử lý hồ sơ ñược tính từ thời ñiểm cơ quan quản lý nhà nước nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo ñể (tên thương nhân)  
biết, thực hiện./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, ... 
 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC)  

 
 

 
 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu HCTL-3  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(SỞ THƯƠNG MẠI ) 
__________ 

Số: ………. 
V/v xác nhận ñăng ký tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
……, ngày..... tháng…. năm… 

       

Kính gửi:  ........................... 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và 
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;  

Trả lời công văn số ....... ngày .... tháng .... năm ... của (tên thương nhân) về việc 
ñăng ký (thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại 
nước ngoài), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) ñăng 
ký (thay ñổi, bổ sung nội dung ñăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước 
ngoài) với các nội dung sau: 

 Tên hội chợ/tri ển lãm thương mại: .............................................................. 
- Cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức: …………………………………………. 
- Thời gian tổ chức:………………………………………………………... 
- ðịa ñiểm tổ chức: ………………………………………………………... 
- Chủ ñề (nếu có): …………………………………………………………. 
- Ngành hàng dự kiến tham gia: …………………………………………… 
- Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) dự kiến: ……………………………. 
- Cơ quan, ñơn vị phối hợp trong và ngoài nước: …………………………. 

(Tên thương nhân) có trách nhiệm: 
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy ñịnh của Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 

37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương 
mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, 
triển lãm thương mại và các quy ñịnh có liên quan (của nước sở tại) (trường hợp tổ chức 
hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài). 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại thương 
nhân phải báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) về việc thực hiện 
những nội dung ñã ñăng ký và các kiến nghị cụ thể./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, ... 
 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC) 

 
                                  

 (Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu HCTL-4  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(SỞ THƯƠNG MẠI ) 
__________ 

Số: ………. 
V/v không xác nhận ñăng ký tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
……, ngày ... tháng … năm … 

     

Kính gửi:.......................................... 
 

 
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 

2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ..... ngày ... tháng .... năm .... của (tên 
thương nhân) ñăng ký (thay ñổi/bổ sung nội dung ñăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại; 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) không xác nhận ñăng ký (thay ñổi, 
bổ sung nội dung ñăng ký) tổ chức ñối với các hội chợ, triển lãm thương mại sau: 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

 với lý do: .................................................. 

 Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo ñể (tên thương nhân) biết 
và thực hiện./. 
        
         
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, ... 
 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC) 

 
 
                                  

 (Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu HCTL-5  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

Tên DN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                       ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: ……   
                         . ….., ngày ... tháng ... năm 200… 
       

THAY ðỔI, BỔ SUNG  
NỘI DUNG ðĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ,TRIỂN LÃM TH ƯƠNG MẠI 

 

Kính gửi:  ........................... 

 

- Tên thương nhân: ………………………………………………………. 
- ðịa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………. 
- ðiện thoại: .....................     Fax:......................   Email: ……………….. 
- Người liên hệ: …………………………… ðiện thoại: ……………….. 

 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và 
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

 Căn cứ vào công văn số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại 
(Sở Thương mại) xác nhận ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm........ tại 
....., (tên thương nhân) ñề nghị thay ñổi, bổ sung một số nội dung ñã ñăng ký tổ chức 
hội chợ, triển lãm thương mại như sau: 

□ Tên (chủ ñề) hội chợ, triển lãm thương mại: 
□ Cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức: 
□ Thời gian tổ chức: 
□ ðịa ñiểm tổ chức: 
□ Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia: 
□ Ngành hàng tham dự: 

  (Tên thương nhân) cam kết thực hiện ñúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc 
tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại trên theo các qui ñịnh của pháp luật hiện hành.  

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên 
thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở). 

           
                 ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
                               (Ký tên & ñóng dấu) 
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Mẫu HCTL-6  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

Tên DN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Cv số:………   
      ….., ngày ... tháng ... năm 200… 
  

BÁO CÁO  
KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TH ƯƠNG MẠI 

      
Kính gửi: ...................................... 

 
Tên thương nhân:………………………………………………………………………. 
ðịa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………....................... 
ðiện thoại: ………………Fax:………………...Email:……………………………….. 
Mã số thuế: ...................................................................................................................... 
Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng: …………………………… 
Người liên hệ: ................................................  ðiện thoại: ............................................ 

- Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại 
và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng 
dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

- Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở 
Thương mại) xác nhận ñăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; 

- Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau: 

1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể  

Quy mô Việt Nam 
 tham gia 

Quy mô nước ngoài 
 tham gia  

Stt Hội chợ, triển 
lãm thương mại 
ñược xác nhận 
(tên, thời gian, 

ñịa ñiểm) 
 

Hội chợ, 
triển lãm 

thương mại 
ñã thực hiện 

Số lượng 
gian hàng 

Số lượng 
doanh ghiệp 

Số lượng 
gian hàng 

Số lượng 
doanh nghiệp 

Kết quả giao dịch: 
số lượng, giá trị 
hợp ñồng, thỏa 
thuận ký kết; số 
lượng khách tham 
quan, giao dịch; 
các kết quả khác 
... 

 
1.         

2.         

2. ðề xuất, kiến nghị với Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại):.........   

 ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

          (Ký tên, ñóng dấu) 



 30
 

MẪU HCTL-7  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày  06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

Tên DN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ………   
                           ….., ngày ... tháng ... năm 200… 
        

ðĂNG KÝ  
TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GI Ả, HÀNG VI PHẠM  

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ðỂ SO SÁNH VỚI HÀNG TH ẬT  
  
 

Kính gửi:  Sở Thương mại....... 
 

- Tên thương nhân: ………………………………………………………… 
- ðịa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………… 
- ðiện thoại: ......................... Fax:........................ Email: ………………… 
- Người liên hệ: …………………………… ðiện thoại: …………………. 

 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và 
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương 
nhân) ñăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ñể so 
sánh với hàng thật như sau: 

- Tên, thời gian, ñịa ñiểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng 
giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên ñơn vị tổ chức: ………………. 

- Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: ….. 

- Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ……………………………………….. 

- Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): …………. 

 (Tên thương nhân) gửi kèm: 

□ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc tương ñương). 
□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có). 
□ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy ñịnh 

của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

 (Tên thương nhân) cam kết thực hiện ñúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các 
qui ñịnh của pháp luật.  

             
                     ðại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

                           (Ký tên & ñóng dấu) 
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Mẫu HCTL-8  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

BỘ THƯƠNG MẠI 
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(SỞ THƯƠNG MẠI ) 
__________ 

Số: ………. 

V/v bổ sung hồ sơ, tài liệu ñăng ký  
trưng bày hàng giả, hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
……., ngày..... tháng…. năm… 

 

Kính gửi:.......................................... 
 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Sau khi xem xét hồ sơ ñăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ ñể so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại tại công văn số ... 
ngày .... tháng .... năm .... của (tên thương nhân), Cục Xúc tiến thương mại (Sở 
Thương mại) ñề nghị (tên thương nhân) bổ sung những tài liệu sau ñây: 

□ Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (hoặc tương ñương); 
□ Bản sao Giấy chứng nhận hoặc Bản công bố chất lượng hàng hóa do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có); 
□ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy ñịnh 

của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; 
□ Các nội dung khác:................................................ 

Thời hạn xử lý hồ sơ ñược tính từ thời ñiểm cơ quan quản lý nhà nước nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo ñể (tên thương nhân)  
biết, thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, ... 
 

CỤC TRƯỞNG 
(GIÁM ðỐC)  

 
 

 
 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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MẪU HCTL- 9 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

(SỞ THƯƠNG MẠI) 
_______ 

Số: ............... 
V/v chấp thuận ñăng ký tổ chức 
trưng bày hàng giả, hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
......., ngày ... tháng ... năm ... 

 
             

Kính gửi: …………………............ 
 

 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Trả lời công văn số .......... ngày ... tháng ... năm ... của (tên thương nhân) về 
việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ñể so sánh với hàng 
thật tại hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ/triển lãm thương mại), Sở Thương 
mại chấp thuận (tên thương nhân) tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ ñể so sánh với hàng thật, với các nội dung sau: 

- Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: … 

- Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ……………………………………… 

- Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): ………… 

- Thời gian trưng bày: ................................................................................... 

(Tên thương nhân) có trách nhiệm: 

- Niêm yết rõ những thông tin về sản phẩm trên hàng giả, hàng vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ khi trưng bày. 

- Thực hiện ñúng các quy ñịnh của Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 
37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-
BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại 
và hội chợ, triển lãm thương mại và các quy ñịnh khác có liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,.... 
 

GIÁM ðỐC 
 

      
                              

 (Ký tên và ñóng dấu) 
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MẪU HCTL- 10 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính) 

 

(SỞ THƯƠNG MẠI) 
_______ 

Số: ............... 
V/v không chấp thuận ñăng ký tổ 
chức trưng bày hàng giả, hàng vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
......., ngày ... tháng ... năm ... 

 
             

Kính gửi: …………………............ 
 

 
 Căn cứ Luật Thương mại, Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương 
mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; 

Trả lời công văn số ....... ngày .... tháng .... năm ... của (tên thương nhân) về việc 
tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ñể so sánh với hàng thật 
trong hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ, triển lãm thương mại, thời gian diễn 
ra), Sở Thương mại không chấp thuận (tên thương nhân) tổ chức trưng bày hàng 
giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ñể so sánh với hàng thật trong hội chợ, triển lãm 
thương mại (tên hội chợ, triển lãm thương mại, thời gian diễn ra) .............................. 

với lý do: ............................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

 Sở Thương mại thông báo ñể (tên thương nhân) biết, thực hiện./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,.... 
 

GIÁM ðỐC 
 

 
      
                              

 (Ký tên và ñóng dấu) 
 

 

 

 

 


