UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 579 /SKHCN-TĐC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

V/v mời tham dự Giải thưởng
Chất lượng quốc gia năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

an

tp

ntra

nt

pn

Thực hiện Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021-2022, đồng thời tiếp nối thành công đã
đạt được trong thời gian qua, nhằm triển khai GTCLQG năm 2022 tại thành phố
Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là thành viên thường trực của
Hội đồng đánh giá cấp sơ tuyển, kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham dự
GTCLQG năm 2022.
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Thông tin chung về hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 như sau:
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1. Về hoạt động của GTCLQG
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Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia do Thủ
tướng Chính phủ tặng để tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu, xuất
sắc trong việc nâng cao chất lượng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. GTCLQG
được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải
thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức
Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO)
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Tham dự GTCLQG là cơ hội để các doanh nghiệp học hỏi, tự xem xét,
đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của mình một cách khách quan và tìm ra
những điểm cần cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp,
qua đó doanh nghiệp có thể tiếp cận, tham dự Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (GPEA).
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Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 30 lượt doanh nghiệp tham dự
và đạt giải, trong đó có 01 doanh nghiệp được đề cử và đạt Giải Best In Class
Award của Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).
2. Quyền lợi của doanh nghiệp đạt giải GTCLQG
a) Được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện
thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình; được sử
dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phấm, hàng hóa của doanh
nghiệp.
b) Doanh nghiệp được Giải Vàng GTCLQG được Bộ Khoa học và Công
nghệ đề cử tham dự giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.
c) Doanh nghiệp đạt giải được Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND
thành phố khen thưởng theo quy định.
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3. Đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022
a) Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG phải đáp ứng điều kiện: là
các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh
doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp
luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.
b) Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia sau 02
năm kể từ ngày nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia mới được tiếp tục tham dự
lại GTCLQG.
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4. Hồ sơ tham dự GTCLQG
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a) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia theo mẫu kèm
theo Công văn này;
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b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp ;

nt

pn

-tr

an

c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc
gia (xem tại Trang thông tin điện tử của Văn phòng Giải thưởng Chất lượng
quốc gia: giaithuong.org.vn/tai-lieu);
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d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên
tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp),
chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;
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đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và
đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
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e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi
trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát
môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao
y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
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g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện
chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất
(bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);
h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh
nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).
5. Kinh phí tham dự GTCLQG
Doanh nghiệp tham gia GTCLQG không phải nộp phí cho hoạt động
tham gia, xét thưởng GTCLQG.
6. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ tham dự GTCLQG
a) Hồ sơ tham dự GTCLQG nộp về Hội đồng sơ tuyển GTCLQG của
thành phố trước ngày 31/5/2022, theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ thành

3

phố Đà Nẵng, tầng 22, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu,
thành phố Đà Nẵng.
b) Các thông tin về GTCLQG doanh nghiệp có thể tham khảo thêm trên
website: giaithuong.org.vn. Thông tin cần trao đổi thêm xin liên hệ Phòng Quản
lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, gặp chị Trân, điện thoại 0236.3885085/
0914138274.
Rất mong Quý Doanh nghiệp quan tâm tham dự./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
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- Như trên;
- Các PGĐ Sở (để biết);
- Website Sở;
- Lưu: VT, TĐC(Trân).
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Lê Đức Viên
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ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
GIẢI THƢỞNG CHẤT LƢỢNG QUỐC GIA NĂM 2022
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1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ...........................................................................................
Tên giao dịch: ................................................................................................................
Tên tiếng Anh: ...............................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax: ..............................................................
Email:..................................................... Website:........ ...............................................
Mã số thuế: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ..................................................................................................................
Tại Ngân hàng: ..............................................................................................................
3. Họ và tên Thủ trưởng tổ chức, doanh nghiệp: ...............................................................
Điện thoại:.............................................. Di động: ........................................................
Fax:......................................................... Email: ..........................................................
4. Họ và tên người liên hệ: ................................................................................................
Chức vụ:................................................. Đơn vị: ..........................................................
Điện thoại:.............................................. Di động: ........................................................
Fax:..........................................................Email: ..........................................................
5. Lĩnh vực hoạt động chính: .............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác, xin cung cấp
các thông tin sau:
Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc: .........................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................
Điện thoại:.............................................. Fax: ..............................................................
Email:..................................................... Website:........ ...............................................
7. Số lượng nhân viên chính thức trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự (có hợp đồng
lao động từ 01 năm trở lên):
Năm 2019.............. Năm 2020................. Năm 2021.............. Năm 2022……….
8. Các năm đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam/ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:
........................................................................................................................................
9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự:
Năm 2019.................. triệu VNĐ
Năm 2020....................…………..triệu VNĐ
Năm 2021.................. triệu VNĐ
Năm 2022 (ước tính)…………….triệu VNĐ
10. Các địa điểm sản xuất, kinh doanh chính:
.......................................................................................................................................
11. Các hệ thống quản lý đang áp dụng:
ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 22000 
GMP

HACCP 
ISO 17025 
SA 8000

OHSAS 18001 
Khác: ............................................................................................................................
Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.
Đà Nẵng, ngày
tháng
năm 2022
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

