
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 809 /SXD-CCGĐXD 

V/v đăng ký tham dự Giải thưởng 

Chất lượng quốc gia năm 2020. 

Cần Thơ, ngày   25  tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:Các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các đơn vị hoạt 

động xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 Căn cứ Công văn số 574/BKHCN-TĐC ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng 

Chất lượng quốc gia năm 2020; 

 Căn cứ Thông báo số 331/TB-SKHCN ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc phối hợp triển khai hoạt 

động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020, 

 Nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc trong việc 

nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành xây dựng, đồng thời góp phần 

cổ vũ phong trào năng suất chất lượng của ngành xây dựng, Sở Xây dựng phối 

hợp triển khai khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2020 đến 

các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các đơn vị hoạt động xây 

dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau: 

1. Quy mô của Giải thưởng Chất lượng quốc gia 

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 theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia và hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam ít nhất 03 năm. 

2. Điều kiện tham dự: 

Tổ chức , doanh nghiêp̣ đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức , 

doanh nghiêp̣ có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất , kinh doanh và dic̣h 

vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy đ ịnh của pháp luật trong thời 

gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01/5/2020; 

3. Tiêu chí xét thưởng: bao gồm 07 tiêu chí theo quy định tại Điều 27 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

a) Vai trò của lãnh đạo tổ chức (120 điểm); 

b) Chiến lược hoạt động (85 điểm); 

c) Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); 

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

đ) Quản lý nguồn nhân lực (85 điểm); 
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e) Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); 

g) Kết quả hoạt động (450 điểm). 

Tổng điểm tối đa: 1.000 điểm. 

4. Cơ cấu giải thưởng 

a) Giải vàng chất lượng quốc gia: được tặng cho các tổ chức, doanh 

nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên. 

b) Giải thưởng chất lượng quốc gia: được tặng cho các tổ chức, doanh 

nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. 

Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp Giải thưởng chất lượng 

quốc gia, giấy chứng nhận. Doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia 

được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn để đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ tặng Bằng khen (tối đa 20 doanh nghiệp). 

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia trong 02 năm 

gần nhất được xem xét, lựa chọn đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 

Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA). 

5. Hồ sơ tham dự 

 a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG theo mẫu quy định tại Mẫu số 19 Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2018; 

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

 c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc 

gia; 

 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; 

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 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); 

 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). 
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6. Phí tham dự 

Tổ chức, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% phí tham gia Giải thưởng từ 

nguồn kinh phí của Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020” của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ  

- Bản đăng ký tham dự: nộp trước ngày 15/5/2020. 

- Hồ sơ tham dự GTCLQG: nộp trước ngày 30/6/2020. 

- Địa điểm: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ 

Địa chỉ: số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ 

Điện thoại: 0292. 3813 164;                 Fax: 0292. 3813 442. 

Email: tdccantho@cantho.gov.vn 

Sở Xây dựng có thông tin như trên đến các đơn vị để biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND TP (để b/c); 

- Sở KH&CN (để p/h); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- P-QLXD, TT GĐCLXD, Viện QHXD; 

- Trang TTĐT Sở SXD; 

- Lưu: VT, CCGĐXD. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Nhân 
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