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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

QUY CHẾ 

 XÉT VINH DANH “DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐIỂN HÌNH 

 SÁNG TẠO – LẦN THỨ 5 NĂM 2022” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………………) 

 

 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Đối tượng được xét, vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam Điển 
hình Sáng tạo – lần thứ 5 năm 2022” 

Các doanh nghiệp tham gia xét duyệt và vinh danh là các doanh nghiệp nằm 
trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp tiêu biểu thuộc thành viên 
Mạng truyền thông Thương hiệu Việt; Doanh nghiệp Hội viên thuộc Hiệp hội 
Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam; Doanh nghiệp tiêu biểu do UBND tỉnh/thành 
đề cử, tự nguyện tham gia và chấp hành tốt các qui định của Nhà nước và quốc tế 
về đầu tư Ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất, kinh 
doanh tạo ra các sản phẩm/dịch vụ có giá trị mang hàm lượng trí tuệ cao, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.   

Các doanh nghiệp tham gia phải đáp ứng các điều kiện sau: 

      1. Ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; quy trình quản lý chất lượng, có 
nhiều sáng kiến, phát minh sáng chế để tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp 
ứng nhu cầu thị trường, có sức cạnh tranh trên thị trường; 

2. Là Doanh nghiệp ưu tú điển hình, phát triển bền vững đóng góp kinh tế 
cho địa phương; 

3. Đầu tư các nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương 
hiệu và bảo vệ uy tín Thương hiệu của doanh nghiệp. Bảo vệ tốt và không gây ô 
nhiễm môi trường; 

4. Đảm bảo đời sống của người lao động. Tham gia tích cực công tác xã hội. 
Có mức tăng trưởng đều và vững chắc, đóng góp vào ngân sách tăng đều và đầy 
đủ. Thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

5. Là Doanh nghiệp đạt các thành tích xuất sắc được các Thủ tướng, Bộ ban 
ngành khen, thưởng.. 

 

Điều 2. Thời gian và địa điểm trao tặng danh hiệu 

Dự kiến tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình Sáng tạo – 
Lần thứ 5 năm 2022” vào tháng 12 năm 2022 tại TP.HCM, với sự tham dự của 
Lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan truyền thông Trung ương và địa 
phương. 
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CHƯƠNG II 

TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT  

 

Điều 3. Tiêu chí được xét duyệt  

3.1. Tiêu chí xét duyệt: 

Các doanh nghiệp tham gia là đối tương ghi trong Điều 1, phải hoàn tất các 

thủ tục và nộp hồ sơ về Ban Tổ chức theo thời hạn quy định. 

Các doanh nghiệp được xét duyệt là các doanh nghiệp được bạn đọc đánh 

giá, bình chọn và được Hội đồng đánh giá có điểm số cao. Phương pháp lựa chọn 

tham dự xét duyệt là chọn điểm số từ cao đến thấp. 

Lĩnh vực ngành nghề được xem xét tặng vinh danh gồm: 

a) Các lĩnh vực ngành nghề Sản xuất kinh doanh/dịch vụ 

b) Giáo dục đào tạo;  

c) Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm; 

3.2.  Hồ sơ xét duyệt gồm: 

- Bản đăng ký tham gia (theo mẫu). 

- Giấy phép Đăng ký kinh doanh 

- Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích  (nếu có) 

- Các giấy chứng nhận, Giải thưởng của các Cơ quan ban ngành  

- Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (nếu có). 

- Bản thuyết minh (theo mẫu),  

- Báo cáo tác động Môi trường. 

- Riêng các loại dược phẩm và thực phẩm chức năng, ngoài những nội dung 

trên phải có giấy xác nhận được phép sử dụng/lưu hành do các cơ quan có thẩm 

quyền của Bộ Y tế cấp. 

 

Điều 4. Mức xét duyệt cho doanh nghiệp Điển hình sáng tạo 

Có 02 mức được xét vinh danh, khen thưởng cấp cho Doanh nghiệp 

4.1. Doanh nghiệp xuất sắc điển hình sáng tạo 

Top 10 dành cho 10 doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu của tất cả các doanh 
nghiệp điển hình. 

- Là doanh nghiệp nổi tiếng được các cơ quan ban ngành đánh giá đã có 
nhiều  sáng kiến, sáng chế; 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn;  

- Công nghệ, sản phẩm có doanh thu từ 300 -500 tỷ;  

- Có nhiều đóng góp vào kinh tế đất nước, công tác từ thiện xã hội;  

- Được Nhà nước, Ban ngành trao tặng các Huy chương, Giải thưởng; 

- Có phiếu bầu xét chọn và có điểm cao nhất của Hội đồng xét duyệt. 
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4.2 . Doanh nghiệp tiêu biểu sáng tạo  

       Top 100 dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu sáng tạo  

- Là doanh nghiệp có phát minh sáng kiến, sáng chế hoặc chuyển giao công 
nghệ áp dụng vào sản xuất kinh doanh; 

- Doanh nghiệp xây dựng quy trình quản lý đạt chuẩn; 

- Công nghệ, sản phẩm nghiên cứu có thị trường và doanh thu;  

- Được Hội đồng xét chọn đạt tiêu chí 

 

Điều 5. Tổ chức xét duyệt 

Ban tổ chức thành lập nhân sự Hội đồng xét duyệt trình Ban tổ chức phê 
duyệt. Hội đồng xét duyệt đánh giá theo quy chế và tiêu chí đã ban hành. Kết quả 
xét duyệt sẽ được công bố trên báo chí và mạng Internet. 

 

Điều 6. Thành phần xét duyệt  

Hội đồng xét duyệt bao gồm các nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực 
liên quan đến giải. Có 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, các Uỷ viên Hội đồng. Ban 
Tổ chức thành lập các tiểu ban chuyên ngành để giúp Hội đồng xét duyệt trong 
quá trình lựa chọn hồ sơ đưa vào chấm giải. 

 

Điều 7. Quy trình xét duyệt 

Việc xét thưởng được tiến hành theo 3 giai đoạn:   

- Giai đoạn 1: Hồ sơ được Ban thư ký thẩm định và đánh giá đạt tiêu chí 
theo yêu cầu của Hội đồng đáp ứng đầy đủ mọi quy định pháp luật hiện hành. 

- Giai đoạn 2: Hội đồng tổ chức xét chọn theo căn cứ để đánh giá của ban 
Thư ký đã thông qua và thảo luận về các kết quả của các Tiểu ban do Hội đồng 
chuyên đề thông qua bằng phương pháp bỏ phiếu kín để cho điểm, đề nghị mức 
khen thưởng. 

 - Giai đoạn 3: Thẩm xét các kết quả đánh giá và mức khen thưởng đã đề 
nghị của Hội đồng xét duyệt và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín (thông qua phiếu 
cho điểm hay biên bản cho điểm). Kết quả xét duyệt sẽ được giao cho Ban Tổ 
chức công bố xét chọn. 

 

CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Cơ quan tổ chức thực hiện 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt – trực thuộc Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

Các cơ quan Truyền thông, báo chí phụ trách về truyền thông của Chương 
trình. 

 

Điều 9. Đơn vị tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 

Cơ quan thường trực tổ chức là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương 
hiệu Việt tiếp nhận hồ sơ, phân loại, tổng hợp, thẩm định hồ sơ. 
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Điều 10. Kinh phí tổ chức 

Lấy kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm nghiên cứu phát triển  
Thương hiệu Việt và kinh phí từ hoạt động truyền thông, tài trợ của các đơn vị, 
doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

 

Điều 11. Khiếu nại xem xét. 

Tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn và việc vi phạm quy 
định, trình tự thủ tục xét chọn. 

Đơn vị khiếu nại phải ghi rõ tên, địa chỉ, pháp nhân và chịu trách nhiệm về 
việc khiếu nại. 

 

Điều 12. Hiệu lực thi hành. 

Bản Quy chế này gồm 3 chương 12 Điều, có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 
Trong quá trình thực hiện, Bản Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho 
phù hợp với tình hình thực tế.  

 

 BAN TỔ CHỨC 


