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Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
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Giải thưởng Chất lượng:

• Các tiêu chí dựa trên các nguyên tắc hiện đại

(hướng tới khách hàng, quản lý quá trình, quản lý 

theo hệ thống, …) và phương pháp quản lý hiện 

đại (ISO 9000, ISO 14000, TQM, 5S, 

Benchmaking,…)

• Phù hợp với những nguyên tắc của chính sách 

quốc gia về chất lượng

•Mô hình tự hoàn thiện để vươn tới sự tuyệt hảo về 

chất lượng quản lý, đối sánh (benchmaking) với các 

đối thủ cạnh tranh và áp dụng các thực hành tốt 

(best practices)

•
3

Giải thưởng Chất lượng 
và các hệ thống quản lý chất lượng

Performance Excellence,
Improvement and Innovation

GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG



12/03/2021

Số lượng các quốc gia có Giải thưởng 
chất lượng

Có 83 quốc gia:

• Châu Âu: 34

• Châu Á: 27

• Châu Mỹ: 15

• Châu Phi: 4

• Châu Đại Dương: 3

Cơ quan chủ trì:

- Hiệp hội, hội, cơ quan về NSCL, cơ

quan Tiêu chuẩn quốc gia: 70

quốc gia

- Phòng Thương mại/Công nghiệp:

5 quốc gia

- Khác: 8 quốc gia

Các sự kiện kết hợp tổ chức:

Phong trào NSCL (P&Q Movement)

Ngày Chất lượng (Quality Day)

Hội nghị, hội thảo (Conference, Workshop)

Diễn đàn NSCL (P&Q Forum)

MÔ HÌNH KINH 
DOANH XUẤT SẮC

(Business Excellence 
Model)

Các mô hình GTCL điển hình

Các Giải thưởng 
chất lượng

(Quality awards)

Giải thưởng Deming 1950

Malcom Baldrige 
(Hoa Kỳ) - 1988 Australia -1988

Châu Âu
(EFQM) - 1992

AKAO 
(Nhật Bản)

1996

Canada (1983)
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Giải thưởng Baldrige – Hoa Kỳ
1988

Giải thưởng Chất lượng Châu Âu
1992

Giải thưởng Chất lượng (Quality Award)
Mô hình Hoạt động Xuất sắc (Business Excellence Model)

8

Số lượng DN đạt Giải thưởng Baldrige từ 1988 - 2017 

Tổng số: 151 tổ chức, doanh nghiệp đạt giải
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Tổng số: 350 tổ chức, doanh nghiệp đạt giải

Số lượng DN đạt Giải thưởng Chất lượng Châu Âu từ 1992 - 2017 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cung cấp 
mô hình 

Tự đánh giá
(Self-

assessment) 
cho tổ chức,

doanh nghiệp

Mục tiêu 1Mục tiêu 1

Khuyến khích
phong trào
năng suất,
chất lượng

tại quốc gia, 
khu vực

Mục tiêu 3Mục tiêu 3

Tôn vinh, 
khen thưởng

tổ chức, 
doanh nghiệp

Mục tiêu 2Mục tiêu 2

Mục tiêu của Giải thưởng chất lượng

10

Tất cả 
tổ chức DN

Tổ chức, DN 
xuất sắc nhất

Gây dựng 
phong trào, lôi 
cuốn tổ chức, 

DN khác

10

Đối 
tượng
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• "Các tiêu chí của MBA là những tiêu chuẩn tuyệt vời đối 
với các công ty, làm căn cứ để các công ty phấn đấu vươn 
tới sự tuyệt hảo trong kinh doanh. Tham gia MBA là cơ 
hội để các công ty nhìn lại mình bằng con mắt của người 
tiêu dùng và thị trường. Giải thưởng MBA đã trở thành 
tiêu chuẩn thế giới  và điều này được khẳng định thông 
qua sự hình thành với số lượng ngày càng gia tăng của 
các chương trình tương tự trên toàn thế giới“ - George 
Bush, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ.

• “Nếu bạn tự đánh giá tổ chức mình dựa trên các tiêu chí 
do Giải thưởng Baldrige đưa ra, điều đó có nghĩa là bạn 
đã nắm trong tay lộ trình xây dựng một công ty tốt hơn”
– Jerrry Junkins, CEO của Texas Instruments

• “Các công ty đạt Giải Baldrige đều có thể tự hào thông 
báo điều đó trước cả thế giới, và qua đó họ sẽ thu về vô 
vàn lợi ích” – Steve Jobs, cựu CEO của Apple.
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Một số kết quả Cuộc điều tra của APO về 
các DN Châu Á đạt Giải thưởng chất lượng  

 Tiến hành năm 2009 - 2010

 Tiến hành điều tra 74 DN/tổ chức tại 5 quốc 

gia: Ấn Độ (27), Nhật Bản (10), Xingapo (19), 

Đài Loan (6) và Thái Lan (12)

 Phương pháp điều tra: Thảo luận nhóm, Phỏng 

vấn CEO và Phiếu điều tra



12/03/2021

Lý do tham dự Giải thưởng Chất lượng 

4

Quyết 
định

3

Rất quan 
trọng

2

Quan trọng

1

Ít quan 
trọng

0

Không 
quan trọng

Mức độ quan trọng

Trở thành người dẫn đầu

Lý do khác

Do Lãnh đạo quyết định

Tập trung vào cải tiến liên tục

Cải tiến chất lượng, hiệu quả HTQL

Có chỉ số đo lường độc lập/bên ngoài về hiệu quả 

Mong muốn nền tảng toàn diện

Đào tạo NV về phẩm chất, đức tính để thành công

Cải tiến năng suất

So sánh DN khác trong và ngoài ngành

Đạt giải thưởng
Nghiên cứu để áp dụng có lợi cho mình

Đang đối mặt mới nguy cơ và cần có sự th. đổi đúng

Học hỏi đối thủ cũng đã áp dụng BE

Chính phủ khuyến khích áp dụng

Nhà cung cấp yêu cầu

Khách hàng yêu cầu
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Điều tra của APO
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97%97%

83%83%

97%97%

100%100%

Có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, DN nhằm nâng
cao chất lượng hệ thống quản lý và cải tiến hiệu quả hoạt
động

Các tiếp cận của GTCL đã giúp cho cải thiện được HTQL và
hiệu quả hoạt động

Giúp DN gia tăng lợi thế cạnh tranh trong tương lai

GTCL là một công cụ đánh giá khả năng

cạnh tranh bền vững của DN
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Các công cụ cải tiến mà DN sử dụng trong 
hoạt động SXKD của mình

100%

% DN được điều tra trả lời “Có”

Emplyee survey

Plan – Do – Check – Act (PDCA)

Improvement Team

Customer Survey

Mission and Vision Statement

Employee Suggestion Scheme

5S

Corporate Social Responsibilities System (CSR)

Best Practice Benchmarking

Balanced Scorecard

Business Process Re-engineering (BPR)

Lean

Six Sigma

Total Productive Maintenance

Quality Management System

90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT)

Quality Award / Business Excellence Model

Performance Benchmarking

Knowledge Management

Environmental Management System

Quality Cost

Quality Circle

TQM

Quality Function Deployment (QFD)

Informal Benchmarking

15

Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia
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Căn cứ pháp lý 
của hoạt động GTCLQG
• Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá được Quốc hội khoá 12 

thông qua ngày 21/11/2007;

• Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá, trong đó có quy định về GTCLQG;

• Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết 
thực hiện một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, 
trong đó có các quy định về GTCLQG;

• Thông tư  27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về hoạt động GTCLQG;

- Hình thành 
nhân dịp phát 
động phong trào 
NSCL trong Thập 
niên chất lượng 
Việt Nam lần 
thứ nhất (1995 
- 2005)

- Theo sáng kiến 
của Tổng cục 
TCĐLCL
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Mục đích

 Là công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao khả 
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 

 DN tự hoàn thiện hoạt động trên cơ sở các
tiêu chí của Giải thưởng, đối sánh với các đối
thủ cạnh tranh và áp dụng các thực hành tốt
nhất.

 Là hình thức tôn vinh 
do Thủ tướng Chính phủ 
tặng cho tổ chức, DN có 
thành tích xuất sắc trong 
việc nâng cao NSCL sản 
phẩm, hàng hóa

Chấp nhận mô hình và tiêu chí Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ Malcolm 
Baldrige (MBA) 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
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Nằm trong hệ thống GTCL Quốc tế Châu Á-
TBD (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á 
- TBD (APQO) từ năm 1999

22

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA HOẠT ĐỘNG GTCLQG
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Giai đoạn 1: Năm 1996 - 1999
 Xây dựng những nền tảng ban đầu 
cho hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Việt Nam (nay là GTCLQG)

 Chủ yếu mang tính tuyên truyền 
nhằm xây dựng phong trào về NSCL, 
cổ vũ, động viên các DN biết đến và 
tham gia GTCL. 

 Bộ KHCN đã giao cho Tổng cục 
TĐC lựa chọn các DN có thành tích 
hoạt động SXKD tốt để hướng dẫn, 
hỗ trợ tiếp cận, xây dựng và áp dụng 
HTQLCL theo ISO 9001. Đây là nền 
tảng quan trọng để DN đáp ứng 
được với các nguyên tắc tiếp cận và 
tiêu chí GTCL Việt Nam

Giai đoạn 2: Năm 2000 - 2008
Giai đoạn này đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với 
hoạt động Giải thưởng Chất lượng Việt Nam:

Năm 2000 Việt Nam trở thành thành viên
chính thức của Tổ chức Chất lượng Châu Á
- Thái Bình Dương (APQO) và Giải thưởng
được thừa nhận nằm trong hệ thống Giải
thưởng Chất lượng Quốc tế CA-TBD do
APQO thiết lập;

Từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký quyết 
định tặng bằng khen cho các doanh nghiệp đạt 
Giải Vàng hằng năm..
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Giai đoạn 3: Năm 2009 đến nay

Luật CLSPHH năm 2007 và Nghị định 
132/2008/NĐ-CP  năm 2008 quy định về Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia (2018 Nghị định 
74/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung NĐ 132

 GTCLQG được xây dựng và triển khai trên cơ 
sở 13 năm hoạt động của GTCLVN và do Thủ 
tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng hàng 
năm. 

 Năm 2009 GTCLQG chính thức triển khai.

 Đây là giai đoạn phát triển cả về chiều rộng 
và chiều sâu, thể hiện rõ vị thế và vai trò của 
một Giải thưởng ở tầm quốc gia. 

CÁC TIÊU CHÍ CỦA GTCLQG

TT TIÊU CHÍ ĐIỂM

1 Vai trò của lãnh đạo tổ chức 120

2 Chiến lược hoạt động 85

3 Khách hàng 85

4 Đo lường, phân tích và quản lý tri thức 90

5 Lực lượng lao động 85

6 Điều hành 85

7 Kết quả hoạt động 450

Tổng điểm 1,000
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Phương pháp đánh giá

 HĐST: Đánh giá 
sự phù hợp theo 7 
tiêu chí và theo 
phương pháp 
chuyên gia chấm 
điểm.

HĐQG: xem xét hồ 
sơ của HĐST, Báo 
cáo đánh giá của 
DN, thẩm định  tại 
chỗ (nếu cần)

CÁC HÌNH THỨC 
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 

QUỐC GIA
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GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Đạt từ 600
điểm trở lên

Không hạn 
chế về số 
lượng

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Được xét tặng cho các DN xuất sắc nhất
trong số các DN đạt GTCLQG

Tối thiểu phải đạt từ 800 điểm trở lên
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BẰNG KHEN 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Các tổ chức, doanh 
nghiệp đạt Giải 
Vàng Chất lượng 
Quốc gia xuất sắc 
nhất được Thủ 
tướng tặng Bằng 
khen

Số lượng không 
quá 20

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
Châu Á – Thái Bình Dương

•Tổ chức, doanh 
nghiệp đạt Giải 
Vàng Chất lượng 
Quốc gia của một 
trong 02 năm gần 
nhất được xem xét, 
lựa chọn tham dự 
Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế 
Quốc tế Châu Á –
Thái Bình Dương 
(GPEA).
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MỘT SỐ KẾT QUẢ

Các kết quả đạt được:

Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam
và nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân

trao GTCLQG 2014

Từ năm 1996 đến nay:

 1914 lượt doanh nghiệp 
được GTCL

 240lượt DN được Giải
Vàng

 129 lượt doanh nghiệp 
được Thủ tướng Chính phủ 
tặng bằng khen. 

 50 doanh nghiệp Việt Nam 
được Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế Châu Á -
Thái Bình Dương (GPEA)
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Các kết quả đạt được

 Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp học hỏi, cải tiến và nâng 
cao chất lượng quản lý

 Giúp cho các doanh nghiệp nhận biết được những điểm 
mạnh, điểm yếu và cơ hội cải tiến hoàn thiện mình, có cách 
tiếp cận toàn diện trong việc quản lý hoạt động

 Góp phần quan trọng cho việc triển khai Phong trào Năng 
suất chất lượng trên quy mô toàn quốc

CƠ QUAN QUẢN LÝ 
VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG GTCLQG
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:
CƠ QUAN QUẢN LÝ

a) Tổ chức triển khai;

b) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

c) Bảo đảm kinh phí tổ chức và triển 
khai hoạt động GTCLQG;

d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo;

đ) Trình Thủ tướng Chính phủ thu 
hồi GTCLQG;

e) Phối hợp với các bộ, ngành và UBND tỉnh, 

Thành phố thống nhất hiệp y 

g) Hợp tác quốc tế về GTCL

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin 

đại chúng ở Trung ương và địa phương tuyên 

truyền, phổ biến, đưa tin về GTCLQG;

i) Các nhiệm vụ khác

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:
CƠ QUAN QUẢN LÝ
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TỔNG CỤC TCĐLCL: 
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

a) Đề xuất với Bộ KHCN các hoạt động về GTCLQG;

b) Triển khai các hoạt động GTCLQG;

c) Xây dựng nội dung các tiêu chí, các văn bản, tài 
liệu nghiệp vụ về GTCLQG;

d) Trình Bộ trưởng Bộ KHCN danh sách các thành 
viên hội đồng quốc gia;

đ) Lấy ý kiến hiệp y;

e) Thành lập hội đồng sơ tuyển cấp địa phương;

g) Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ

h) Thông tin, tuyên truyền;

i) Tổ chức lễ trao giải hằng năm

k) Hợp tác quốc tế về GTCL; là đại diện của Việt Nam tại tổ 
chức khu vực và quốc tế về GTCL; đề cử tổ chức, doanh 
nghiệp tham dự các GTCL quốc tế và khu vực;

l) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến GTCLQG; 
báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng Bộ KHCN xử lý các vi phạm 
về GTCLQG.

TỔNG CỤC TCĐLCL: 
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC
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•Cơ quan thường trực GTCLQG của các 
bộ/ngành: do Bộ ngành chỉ định.

•Cơ quan thường trực GTCLQG tại địa 
phương là Cơ quan tham mưu, giúp việc 
UBND tỉnh, thành phố quản lý khoa học 
và công nghệ trên địa bàn

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GTCLQG 
TẠI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG CÁC CẤP
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Hội đồng sơ tuyển địa phương

• do Tổng cục TCĐLCL thành lập trên cơ sở đề nghị 
của Sở Khoa học và Công nghệ; 

• có từ 07 đến 11 thành viên gồm gồm Chủ tịch, một 
Phó Chủ tịch và các Ủy viên đại diện cho các sở, ban, 
ngành và các tổ chức có liên quan tại địa phương. 

• Chủ tịch HĐST địa phương là Lãnh đạo cơ quan quản 
lý KH&CN

• Thư ký là cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng hoặc đại diện cơ quan thường trực 
GTCLQG tại địa phương có tên trong Danh sách các 
uỷ viên HĐST

Hội đồng sơ tuyển bộ, ngành

•Do các bộ, ngành thành lập, có sự thống nhất 
của Bộ KH&CN. Thành viên là đại diện các đơn vị 
chuyên môn thuộc bộ, ngành và các tổ chức có 
liên quan. Có từ 07 đến 11 thành viên, gồm Chủ 
tịch, một Phó Chủ tịch và các Ủy viên

• Chủ tịch HĐST cấp bộ, ngành là đại diện Lãnh đạo 
bộ, ngành.

•Thư ký HĐST cấp bộ, ngành là đại diện của cơ 
quan thường trực GTCLQG của bộ, ngành có tên 
trong Danh sách các uỷ viên Hội đồng sơ tuyển 
được bộ, ngành thành lập.
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Nhiệm vụ của Hội đồng sơ tuyển

a) Tiếp nhận bản đăng ký và hồ sơ tham dự 
GTCLQG của tổ chức, doanh nghiệp;

b) Tiến hành việc xem xét, đánh giá trên hồ sơ và 
đánh giá tại chỗ tổ chức, doanh nghiệp tham dự;

c) Lập hồ sơ đánh giá và đề xuất với HĐQG danh 
sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao 
tặng GTCQLG;

d) Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và 
các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh 
nghiệp sau khi có kết quả đánh giá.

HỘI ĐỒNG 
QUỐC GIA

•Bộ KH&CN thành lập 
trên cơ sở đề nghị của 
Tổng cục TCĐLCL.

•có từ 15 đến 19 thành 
viên là đại diện của các 
Bộ, ngành, cơ quan và 
tổ chức có liên quan. 

• là những người am hiểu 
về lĩnh vực quản lý chất 
lượng và nắm vững các 
tiêu chí và yêu cầu của 
GTCLQG.
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Nhiệm vụ của Hội đồng Quốc gia

a) Đề xuất các chương trình triển khai hoạt 
động GTCLQG;

b) Xem xét, đánh giá và thẩm định các hồ 
sơ của HĐST;

c) Xem xét, đánh giá tại DN tham dự (khi 
cần thiết);

d) Đề nghị danh sách các tổ chức, doanh 
nghiệp đủ điều kiện trình Bộ KHCN xem xét, 
đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng 
GTCLQG và tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ.

QUY TRÌNH XÉT TẶNG
GTCLQG
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1. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

•Doanh nghiệp 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 
thời gian ít nhất 36 
tháng, tính đến thời 
điểm đăng ký tham dự.

4 loại hình doanh nghiệp

Sản xuất lớn

Sản xuất vừa và nhỏ

Dịch vụ lớn

Dịch vụ vừa và nhỏ

2. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

•Tại hội đồng sơ tuyển cấp địa phương nơi 
tổ chức, doanh nghiệp ĐKKD. 

•Tại hội đồng sơ tuyển cấp Bộ, ngành (DN
thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành)
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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Bản đăng ký tham dự 
GTCLQG; 

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

3. Báo cáo tự đánh giá theo 
7 tiêu chí của GTCLQG; 

4. Tài liệu chứng minh về 
việc áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên 
tiến (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; 

6. Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường hoặc bản cam 
kết BVMT được phê duyệt 
và các kết quả quan trắc 
trong 03 năm gần nhất; 

7. Xác nhận thực hiện nghĩa 
vụ thuế với Nhà nước và 
thực hiện chế độ BHXH đối 
với người lao động trong 
03 năm gần nhất; 

8. Các tài liệu chứng minh khác 
về kết quả hoạt động SXKD 
của tổ chức, doanh nghiệp 
trong 3 năm gần nhất, nếu có

3. Quy trình xét thưởng tại HĐST

3.1 Đánh giá (02 bước)

Bước 1: đánh giá hồ sơ

HĐST đề xuất CQTT GTCLQG tương ứng thành lập tổ 
chuyên gia (ít nhất 3 chuyên gia) tiến hành đánh giá hồ sơ 
tham dự GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chuyên 
gia, thực hiện việc đánh giá một cách độc lập. Sau khi đánh 
giá, tổ chuyên gia lập Báo cáo đánh giá thống nhất.

Bước 2: đánh giá tại chỗ

Hội đồng sơ tuyển đề xuất cơ quan thường trực GTCLQG 
tương ứng cử đoàn đánh giá gồm đại diện của HĐST và ít 
nhất 03 chuyên gia đánh giá, tiến hành đánh giá tại tổ chức, 
doanh nghiệp. Đoàn đánh giá có trách nhiệm lập Biên bản 
đánh giá.
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3. Quy trình xét thưởng tại HĐST

 Căn cứ kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh 
giá tại chỗ, HĐST đề xuất danh sách các tổ 
chức, doanh nghiệp đủ điều kiện xét tặng 
GTCLQG và gửi hồ sơ cho cơ quan thường trực 
GTCLQG địa phương, bộ, ngành.

 Căn cứ vào kết quả đánh giá và đề xuất của 
Hội đồng sơ tuyển, cơ quan thường trực 
GTCLQG tại địa phương và tại bộ, ngành 
tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ đề xuất gửi Cơ 
quan thường trực GTCLQG (Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng) 

HỒ SƠ CỦA HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN

a) Hồ sơ tham dự của tổ chức, doanh 
nghiệp theo quy định;

b) Kết quả xem xét đánh giá của hội đồng 
sơ tuyển đối với từng tổ chức, doanh 
nghiệp;

c) Văn bản đề nghị của hội đồng sơ tuyển 
kèm theo danh sách các tổ chức, doanh 
nghiệp được đề xuất trao giải.
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4. Quy trình xét thưởng tại HĐQG

•HĐQG xem xét và thẩm định hồ sơ của các 
tổ chức, doanh nghiệp tham dự được HĐST đề 
xuất trao giải và các hồ sơ liên quan của HĐST. 

•Trong trường hợp cần thiết, HĐQG cử đoàn 
đánh giá tiến hành đánh giá, thẩm định tại tổ 
chức, doanh nghiệp để bổ sung các thông tin
làm cơ sở cho việc xét chọn và trao giải. 

•Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và tại 
tổ chức, doanh nghiệp, HĐQG quyết định 
danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề 
xuất tặng GTCLQG;

4. Quy trình xét thưởng tại HĐQG

•Trên cơ sở đề nghị của HĐQG, cơ quan 
thường trực GTCLQG gửi lấy ý kiến hiệp y
của Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố đối với 
tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện. Trong thời 
hạn 15 ngày, các bộ, ngành và Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 
văn bản trả lời;

•HĐQG và cơ quan thường trực GTCLQG hoàn 
thiện hồ sơ trình Bộ KHCN xem xét, đề nghị 
Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG và 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
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HỒ SƠ CỦA HĐQG TRÌNH BỘ KHCN

- Báo cáo hoạt động GTCLQG trong năm, báo cáo 
đánh giá hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, 
nếu có;

- Biên bản họp hội đồng quốc gia;

- Công văn hiệp y trao giải của bộ, ngành và UBND 
tỉnh/thành phố;

- Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị 
trao giải;

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác, nếu có.

5. ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
TẶNG GTCLQG

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề 
nghị trao tặng GTCLQG và Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều 
kiện trình Thủ tướng Chính phủ.
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6. THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cơ quan thường trực GTCLQG có trách nhiệm 
thông báo kết quả xét thưởng cho hội đồng sơ 
tuyển, các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải và các 
cơ quan, tổ chức liên quan sau khi có quyết định 
trao GTCLQG và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

7. TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẢI

Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc 
gia tổ chức lễ trao giải cho các tổ chức, doanh 
nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia và Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ
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