Năm 2017, Chương trình XTTM quốc gia Được phê duyệt kinh phí 93 tỷ Đồng, thực hiện 199 Đề án. Từ Đầu
năm Đến nay, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo phương thức truyền thống, như: Tổ chức hội chợ,
triển lãm…Cục XTTM Đã triển khai nhiều hoạt Động mới, có trọng tâm, trọng Điểm, Được doanh nghiệp hưởng
ứng.
Cụ thể, Cục tăng cường các hoạt Động XTTM quốc tế ngay tại Việt Nam, như: Mời các nhà nhập khẩu Đến Việt
Nam tìm hiểu thị trường; tổ chức hội chợ thương mại, hội nghị ngành hàng quốc tế, tạo Điều kiện cho doanh
nghiệp trong nước tiếp xúc với nhà nhập khẩu nước ngoài; tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp sản xuất
và kênh phân phối, chuỗi siêu thị lớn trong và ngoài nước (Metro, Big C, Lotte, Emart, CJ, Aeon, Vinmart…);
Đẩy mạnh hoạt Động XTTM tại thị trường Việt Nam Đã ký kết hiệp Định thương mại tự do, Đặc biệt là Đối tác
thương mại lớn, như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… Bên cạnh Đó, Cục XTTM thực hiện hoạt
Động sử dụng nguồn xã hội hóa, huy Động nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế tham gia công tác
XTTM.
Trước một số ý kiến phản ánh về tình trạng hỗ trợ dàn trải, kém hiệu quả trong công tác XTTM thời gian qua,
Đại diện Cục XTTM kháº³ng Định: Nếu chỉ căn cứ vào việc tham gia của một vài doanh nghiệp thì chưa Đủ cơ
sở Để nhận Định về công tác XTTM nói chung. Thực tế, nhiều năm qua, hoạt Động thuộc Chương trình XTTM
quốc gia Đều bám sát Định hướng cụ thể về lĩnh vực, ngành hàng và Địa bàn ưu tiên. Chương trình luôn dành
nguồn lực Để triển khai các Đề án mang tính dài hạn, tập trung thúc Đẩy xuất khẩu các ngành hàng Việt Nam
có thế mạnh như: Dệt may, giày dép, nông, thủy sản, công nghiệp phần mềm…
Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, nhu cầu lớn, nhà nước chỉ có thể hỗ trợ một phần kinh phí tham gia chương
trình XTTM tại nước ngoài nên các doanh nghiệp cần tiếp tục Đồng hành theo hướng ổn Định, chuyên nghiệp.
Đại diện Cục XTTM cũng cho biết, Bộ Công Thương Đang chủ trì soạn thảo Nghị Định sửa Đổi, bổ sung Nghị
Định 37 về hoạt Động XTTM. Nghị Định sửa Đổi có nhiều Điểm mới nhất là các quy Định về khuyến mại và hội
chợ, triển lãm... trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tạo Điều kiện thuận lợi tối Đa cho doanh nghiệp,
Đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Những quy Định mới Được kỳ vọng tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh
nghiệp tổ chức, tham gia hoạt Động XTTM phù hợp với thực tiễn thị trường và trình Độ công nghệ hiện nay;
giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp… Mặt khác, giúp các cơ quan
quản lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh Để xảy ra hành vi hạn chế
cạnh tranh…
Cục XTTM Đang tập trung sửa Đổi bổ sung Nghị Định 37 về hoạt Động XTTM, sớm hoàn thiện,
trình Chính phủ ngay trong năm 2017.
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