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THÔNG BÁO 

Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 

 

Để triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (viết tắt là 

GTCLQG) năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ theo Kế hoạch 

hoạt động GTCLQG năm 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) chủ trì 

tổ chức trong phạm vi toàn quốc; Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa - C  quan chủ trì 

tổ chức triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phư ng, thông báo đến các tổ 

chức, doanh nghiệp (gọi tắt là DN) trên địa bàn tỉnh biết nội dung và đăng ký 

tham dự GTCLQG năm 2021, như sau:  

1. Về hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

GTCLQG là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng 

Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc 

nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu 

quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. GTCLQG Việt 

Nam được trao tặng hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong 

hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dư ng (GPEA) 

của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư ng (APQO). 

Trãi qua h n 24 năm hoạt động, GTCLQG ngày càng nâng cao vị thế, uy 

tín trong cộng đồng DN và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất 

chất lượng trong hai thập niên vừa qua, góp phần nâng cao năng suất chất lượng, 

hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của DN Việt Nam. 

2. Quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia 

GTCLQG được xây dựng dựa trên một hệ thống các giá trị cốt lõi, do đó 

việc tham dự GTCLQG giúp DN nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến năng 

suất và chất lượng, nâng cao uy tín thư ng hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

DN đạt Giải thưởng được hưởng các quyền lợi sau đây: 
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- Được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển KHCN quốc gia; Quỹ Đổi mới 

công nghệ quốc gia; Quỹ Phát triển KHCN ở các bộ, ngành, địa phư ng và các 

quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chư ng trình, dự án 

cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất 

lượng; 

- Được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phư ng tiện 

thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đ n vị mình; được sử 

dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, hàng hóa, ấn phẩm của tổ chức, 

doanh nghiệp. 

- DN đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ KHCN đề cử tham dự 

các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. 

- Được các bộ, ngành và tỉnh xem xét để khen thưởng theo quy định. 

Ngoài ra, 20 DN đạt Giải vàng chất lượng quốc gia xuất sắc nhất sẽ được 

Bộ KHCN xem xét, lựa chọn để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 

về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa. 

3. Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 

DN có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 

liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong th i gian 

ít nhất 36 tháng tính đến ngày 30/3/2021, được quyền tham dự GTCLQG năm 

2021. 

Đối với DN đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, ngoài các điều kiện 

nói trên, thì sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải vàng 

chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG. 

3.1. Thành phần hồ sơ nộp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: 

DN phải nộp đầy đủ các loại hồ s  sau: 

a) Đ n đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 (mẫu đính kèm); 

b) Báo cáo giới thiệu chung về DN; 

c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG; 

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 DN), chứng chỉ hoặc tài liệu 

liên quan; 

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tư ng ứng (bản sao y bản chính có ký tên và 

đóng dấu của DN); 
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e) Báo cáo đánh giá tác động môi trư ng hoặc kế hoạch bảo vệ môi trư ng 

được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi 

trư ng 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 DN); 

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện 

chế độ bảo hiểm xã hội đối với ngư i lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất 

(bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của DN); 

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của DN), các tài liệu chứng 

minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong 03 năm gần 

nhất (nếu có). 

 hành ph n h  s , m u  ảng đăng    và m u   o c o t  đ nh gi  theo 

 ảy tiêu chí của G CLQG được cung cấp trên We site của Sở KHCN tỉnh 

Khánh Hòa, địa chỉ: www.dostkhanhhoa.gov.vn tại Chuyên mục:   chuẩn - 

  lư ng - C lượng Giải thưởng chất lượng quốc gia; ho c Website của Văn 

phòng GTCLQG tại địa chỉ: http://giaithuong.org.vn/tai-lieu/. 

3.2. Kinh phí tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021: 

DN tham gia GTCLQG năm 2021 không phải nộp phí cho hoạt động tham 

gia, xét thưởng GTCLQG. 

3.3. Thời gian tiếp nh n hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia năm 2021: 

- DN nộp   n đăng    tham d  GTCLQG năm 2021 về Sở KHCN tỉnh 

Khánh Hòa (hồ s  a tại điểm 3.1 của Thông báo này), trước ngày 30/3/2021. 

- DN nộp đầy đủ hồ s  tham dự GTCLQG năm 2021 (các loại hồ s  từ b 

đến h tại điểm 3.1 của Thông báo này) cho Hội đồng s  tuyển GTCLQG năm 

2021 của tỉnh Khánh Hòa, trước ngày 30/5/2021. 

Sau khi nhận được Đ n đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021 của DN, Sở 

KHCN sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ 

s  tham dự; đồng th i thông tin, hỗ trợ DN tham gia tập huấn nghiệp vụ 

GTCLQG do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lư ng Chất lượng - Bộ KHCN tổ chức. 

3.4. Địa điểm tiếp nh n hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia năm 2021: 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 

(thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lư ng Chất lượng tỉnh Khánh Hòa) 

Địa chỉ: số 11 (số mới 37) đư ng Hùng Vư ng, Thành phố Nha Trang 

Điện thoại: 0258.3524274, 0258.3522555 

Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn 

http://www.dostkhanhhoa.gov.vn/
http://giaithuong.org.vn/tai-lieu/
http://vietq.vn/
mailto:cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn


4 

 

 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  à Phạm  hị Lan - Chuyên viên Phòng 

Quản l   iêu chuẩn Chất lượng, Chi cục  iêu chuẩn  o lư ng Chất lượng; 

 iện thoại: 0258.3524274; 0968.013.938. 

Rất mong các DN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhiệt tình hưởng ứng tham 

gia./. 

(Gửi đính  èm Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2021 ban hành kèm 

theo Công văn số 159   C-TCCL ngày 19/01/2021 của  ổng cục  iêu chuẩn 

 o lư ng Chất lượng) 

 

Nơi nh n: 
- Tổ chức, DN (theo danh sách); 

- Lưu: VT, Chi cục TCĐLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 
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