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Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Thông tin-Truyền thông, Tài 
nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

Thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG). 

Để thông tin về GTCLQG đến đầy đủ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp thông tin về 
giải thưởng này đến các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành, 
các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự.
Các tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, loại hình, quy 

mô; không hạn chế số lượng tham dự. 
2. Điều kiện tham dự.
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. 

Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 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. Tiêu chí giải thưởng, thành phần hồ sơ.
Tiêu chí xét thưởng và thành phần hồ sơ được quy định tại khoản 12, Điều 

1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (cụ thể theo 
phụ lục đính kèm).

4. Thời hạn xây dựng và nộp hồ sơ.
Tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và nộp hồ sơ tham dự GTCLQG: trước 

ngày 30/5/2022.
5. Địa điểm nộp hồ sơ.
Nộp hồ sơ tham dự GTCLQG cho Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Quảng 

Nam năm 2022 thông qua Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 54 Hùng Vương, 
TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp, thông tin đến các tổ chức, doanh 
nghiệp hoặc hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào website của Sở 
Khoa học và Công nghệ để tìm hiểu và đăng ký tham dự GTCLQG.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Quảng Nam, điện thoại: 0235.3.813.344/0989.290.508 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Lưu: VT, TĐC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



Phụ lục 
Tiêu chí giải thưởng, thành phần hồ sơ tham dự 

Giải thưởng Chất lượng quốc gia
(Kèm theo công văn số   /SKHCN-TĐC ngày    /4/2022 của Sở KH&CN)

I. Tiêu chí xét thưởng
1. Giải thưởng chất lượng quốc gia được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:
a) Vai trò của lãnh đạo;
b) Chiến lược hoạt động;
c) Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường;
d) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức;
đ) Quản lý nguồn nhân lực;
e) Quản lý quá trình hoạt động;
g) Kết quả hoạt động.
2. Tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 Điểm.
3. Giải thưởng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp 

đạt từ 600 điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, 
doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên.
II. Thành phần hồ sơ 

1. Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo mẫu số 19 
của Phụ lục Nghị định 74/2018/NĐ-CP (theo phụ lục 2 đính kèm); 

2. Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;
3. Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia;
4. 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;

5. 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);

6. 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);

7. 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);

8. 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)./.



Phụ lục 
Mẫu đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

(Kèm theo công văn số     /SKHCN-TĐC ngày     /    /2022 của Sở KH&CN)
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2022

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 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 2020: …………… triệu VNĐ  
  Năm 2021: …………. triệu VNĐ     
  Năm 2022: …………… triệu VNĐ (ước tính của năm tham dự)

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.

..................., ngày ....... tháng .... năm 2022
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)
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