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THÔNG BÁO 
 

Về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia 

Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023 

 

Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cao quý cấp quốc 

gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc 

trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 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).       

Thực hiện Công văn số 441/VP-VX ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia năm 2023, Công văn số 143/TĐC-TCCL ngày 16/01/2023 của Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia năm 2022 - 2023; Công văn số 127/BKHCN-TĐC ngày 19/01/2023 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ;  

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo và kính 

mời các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023.  

1. Điều kiện tham dự 

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 Việt Nam trong 

thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG. 

2. Loại hình doanh nghiệp tham dự 

a) Sản xuất lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 

năm trở lên); 

b) Sản xuất vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao 

động từ 01 năm trở lên);  
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c) Dịch vụ lớn: Sử dụng trên 250 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 

năm trở lên);  

d) Dịch vụ vừa và nhỏ: Sử dụng đến 250 lao động chính thức (hợp đồng lao 

động từ 01 năm trở lên); 

3. Các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia bao gồm:  

- Vai trò của lãnh đạo (120 điểm);  

- Hoạch định chiến lược (85 điểm); 

- Định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm);  

- Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm);  

- Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (90 điểm);  

- Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm);  

- Kết quả hoạt động (450 điểm).  

4. Hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2023 gồm có: 

-  Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu gửi kèm); 

-  Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; 

-  Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia; 

- 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; 

- 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); 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết 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); 

- 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); 

- 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). 
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Trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các 

bộ, ngành, có thể đăng ký tham dự GTCLQG tại Hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành. 

5. Thời hạn nộp hồ sơ: 

- Thời gian: Từ ngày 10/02/2023 đến ngày 15/5/2023. 

- Nơi nhận hồ sơ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng (thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ), số 240 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Các tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu thêm thông tin về Giải thưởng được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Hải Phòng, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Trung tâm Thông tin thống kê KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (bà Đặng Tố Trinh, Chuyên viên Phòng Quản 

lý Tiêu chuẩn Chất lượng, điện thoại: 0986946190). 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn toàn thành phố tham gia GTCLQG năm 2023. Kính đề nghị 

các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội phối hợp tuyên 

truyền và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia (xin gửi kèm Công văn 

số 143/TĐC-TCCL ngày 16/01/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Công văn số 127/BKHCN-TĐC ngày 19/01/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP (để b/cáo); 

- PCT UBNDTP Hoàng Minh Cường (để b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở KH&CN; 

- Các Sở, ngành (để phối hợp thông tin); 

- UBND các quận, huyện (để phối hợp thông tin);  

- VCCI Hải Phòng ((để phối hợp);  

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP; 

- Các Hội, Hiệp hội Hải Phòng; 

- Đài PT&TH HP, các cơ quan Thông tấn báo chí (để 

phối hợp thông tin hướng dẫn); 

- TT Thông tin, thống kê KH&CN (để phối hợp liên hệ 

với Đài PTTH HP, các cơ quan thông tấn báo chí và đăng 

tải trên Website của Sở); 

- Trung tâm Phát triển KHCN&ĐMST (để phối hợp đăng tải, 

vận động DN tham gia); 

- Chi cục TĐC (đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, CCTĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 



 

4 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2023 

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 20……………….  Năm 20…………………  Năm 20………………….. 

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 20………………….triệu VNĐ  Năm 20…………………………… triệu VNĐ 

Năm 20…………………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………….. 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

DANH SÁCH 
Các đơn vị gửi thông báo, đề nghị phối hợp triển khai kế hoạch  

Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023 

 

STT Tên đơn vị 

1  Các Sở, ngành: Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây 

dựng, Y tế, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Ban Quản lý các Khu kinh tế Hải Phòng.  

2  Ủy ban nhân dân các Quận, huyện: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Dương Kinh, Kiến 

An, Hải An , Đồ Sơn, Cát Hải, An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, 

Vĩnh Bảo, Bạch Long Vĩ.        

3  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng (VCCI) 

4  Các Hội, Hiệp hội: Hội doanh nhân trẻ Hải Phòng, Hội nữ doanh nhân thành phố Hải Phòng, 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng, Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ 

Hải Phòng, Hiệp hội Logistics Hải Phòng. 
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