UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

127 /SKHCN-CCTĐC

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2021

V/v tham gia Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Để triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG)
theo quy định của Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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; Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng - Cơ quan thường trực GTCLQG tại Văn bản số 159/TĐCTCCL ngày 19/02/2021,
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Gia Lai giới thiệu và thông
báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham dự
GTCLQG năm 2021 như sau:
1. Giới thiệu về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia
của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt các thành tích xuất
sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng
hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội
nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hóa, phong trào năng
suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng
trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.
GTCLQG góp phần nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ
của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị
trường trong nước và quốc tế, nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp Việt nam.
Đồng thời, xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong doanh
nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.
GTCLQG là hệ thống danh hiệu duy nhất tại Việt Nam dành cho quản lý
chất lượng tại doanh nghiệp. Khác biệt của giải thưởng này so với rất nhiều loại
giải thưởng khác:
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- Thứ nhất, đây là danh hiệu tôn vinh cấp quốc gia của Nhà Nước, thể
hiện trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007 và Nghị định
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ Quyết
định trao Giải thương Chất lượng Quốc gia. Giải thưởng nằm trong hệ thống
Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ
chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thiết lập;
- Thứ hai, việc xét thưởng không thực hiện định tính mà bằng phương
pháp cho điểm định lượng với 7 tiêu chí trên tổng thang điểm là 1.000 điểm để
bảo đảm tính khách quan, công bằng;
- Thứ ba, các tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là doanh nghiệp) tham dự
giải thưởng này không phân biệt quy mô, ngành nghề, có thể là doanh nghiệp
sản xuất hoặc doanh nghiệp dịch vụ, có thể là doanh nghiệp lớn hoặc doanh
nghiệp vừa và nhỏ, đều được tham gia và có thể nhận giải.
Giai đoạn 2016 -2020, tỉnh Gia Lai có 3 doanh nghiệp tham gia và đã
được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng (loại hình doanh nghiệp sản
xuất nhỏ và vừa), cụ thể:
- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia (năm
2018);
- Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh: Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia (năm 2018); Giải Vàng Chất lượng Quốc gia (năm 2019);
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai: Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia (năm 2019).
2. Lợi ích của việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Không chỉ hướng tới mục tiêu nhận được giải thưởng, tham gia
GTCLQG nhằm giúp các doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống
hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng,
nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Doanh nghiệp tham gia và đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo, tuyên
truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức
giới thiệu khác về doanh nghiệp, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên
sản phẩm, ấn phẩm của doanh nghiệp, được đưa lô gô (biểu trưng) miễn phí và
được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên website của
GTCLQG.
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia bao gồm giải Vàng chất lượng Quốc gia
và giải Chất lượng Quốc gia. Doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận cúp và
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên
Đài truyền hình Việt Nam. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng
Quốc gia được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.
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3. Điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
a) Doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là 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; thực hiện đầy đủ trách nhiệm về
bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội; có bằng chứng về việc áp dụng các
hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.
b) Trường hợp doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu
đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điểm a) thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ
tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại.
c) Trường hợp doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, nếu
đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điểm a) thì được tiếp tục tham dự lại.
4. Thành phần hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm:
a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm)
b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;
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 tổ chức, doanh nghiệp);
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);
e) 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 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);
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) Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh
doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao y bản
chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp).
5. Thời gian triển khai:
Thời gian chi tiết các hoạt động về GTCLQG năm 2021 tại: Phụ lục 02
đính kèm.
6. Địa chỉ tiếp nhận Bản đăng ký và Hồ sơ tham dự GTCLQG
Tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG vui lòng gửi Bản đăng ký và
Hồ sơ tham dự về địa chỉ sau:
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Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
(thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai)
Địa chỉ: số 98A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269. 3500577; Email: tuanpt.skhcn@gialai.gov.vn
Quý doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm thông tin về GTCLQG xin vui lòng
truy cập tại địa chỉ: http://www.giaithuong.org.vn/; http://tccl.gialai.gov.vn.
Hoặc liên hệ với Ông Phạm Thanh Tuấn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng
tỉnh
Gia
Lai
(Điện
thoại:
0905.774296;
Email:
tuanpt.skhcn@gialai.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,
thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Gia Lai tham gia (Mẫu thông tin tuyên truyền tại Phụ lục 3 đính kèm);
Đề nghị Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh
thông báo và vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên đăng ký tham
gia.
Rất mong sự hưởng ứng tham gia của các Sở, ngành, địa phương và các
doanh nghiệp để phong trào Năng suất chất lượng ngày càng phát triển. Góp
phần nâng cao uy tín, vị thế, sức cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trong
thời kỳ hội nhập./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- BBT Website Sở;
- Lưu: VT, CCTĐC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải

.

