LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA
HỌC VÀKỸ THUẬT VIỆT NAM
TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố HCM, ngày

tháng

năm 2018

THÔNG BÁO
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH XÉT VÀ TÔN VINH
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐIỂN HÌNH SÁNG TẠO NĂM 2019
Kính gửi:

.................................

...............................................................................
Nhằm động viên khích lệ các doanh nhân, doanh nghiệp trong việc đầu tư,
nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh thành
công, tạo ra nhiều sản phẩm/dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu và đủ sức cạnh
tranh trên thương trường, góp phần phát triển kinh tế hội nhập.
Tạp chí Thương hiệu Việt tổ chức chương trình Bình xét và Tôn vinh các
Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2019 theo nội dung (đính kèm).
Ban tổ chức xin thông báo đến quý doanh nghiệp được biết để đăng ký tham
gia chương trình.
Buổi lễ (dự kiến) sẽ tổ chức long trọng tại Thành phố HCM vào tháng 4 năm 2019
và được lãnh đạo các Bộ, ban ngành tham dự. Dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp trên
kênh HTV (Đài Truyền hình TP.HCM).
Hồ sơ tham gia và bản đăng ký (đính kèm), trên mạng www.thv.vn
Đề nghị Quý doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia về BTC trước ngày 30/3/2019
theo địa chỉ: Tạp chí Thương hiệu Việt, Lầu 3, phòng 26-27, Tòa nhà Garden Gate,
số 08 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM – Bà Hồ Thị Thu
Hà, số ĐT: 028.22169711 – 028.36360995 - 0988.320.730 - 0908.343.759
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VPTCTHV

TM. BAN TỔ CHỨC
TỔNG BIÊN TẬP

Nhà báo Phạm Quốc Toàn

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT



HỒ SƠ
XÉT, TÔN VINH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
ĐIỂN HÌNH SÁNG TẠO NĂM 2019

Tên đơn vị :.........................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................
Email:..................................................................................................................
Người liên hệ: ............................................. Di động: .........................................

DANH MỤC TÀI LIỆU
1. Bản đăng ký tham gia chương trình theo mẫu TCTHV-01;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3. Bản báo cáo thành tích doanh nghiệp theo mẫu TCTHV-02;
4. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2017;
5. Bản sao bằng khen, giấy khen, quyết định khen thưởng khác;
6. Tài liệu khác (nếu có).

Ghi chú:

-

Các doanh nghiệp có thể tải mẫu hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia tại địa chỉ
www.thv.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Bà: Hồ Thị Thu Hà, Điện thoại:
028.22169711 – 0988.320.730 ; Email: ms.thuhathv@gmail.com

-

Hồ sơ làm thành 02 bộ gửi về cho Ban tổ chức Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký
tham gia gửi về Ban tổ chức trước ngày 20/03/2019.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Thu Hà
Tạp Chí Thương hiệu Việt
Địa chỉ: Lầu 3, Phòng 26-27, Tòa nhà Garden Gate, số 08 Hoàng Minh Giám,
Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại: 0283. 36360995;028.22169711 – 0988.320.730 Fax: 0283.36360960
Email: ms.thuhathv@gmail.com
Website: www.thv.vn

............
(Tên Doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày

tháng

năm 2018
Mẫu: TCTHV-01

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
TÔN VINH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐIỂN HÌNH SÁNG TẠO
NĂM 2019
1. Tên doanh nghiệp: ......................................................................................
2. Đại diện doanh nghiệp: ..............................................................................
3. Mã số doanh nghiệp(nếu có) : . . . . . . . . . . . . . . … Ngày cấp: ..........................
4. Mã số thuế: .................................................................................................
5. Ngành nghề kinh doanh chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Sản phẩm tiêu biểu: ....................................................................................
Doanh nghiệp chúng tôi cam đoan những thông tin trên là đúng và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ký tên & đóng dấu)

............
(Tên Doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày

tháng

năm 2018
Mẫu: TCTHV-02

BÁO CÁO THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP
I. TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH
TT

Chỉ tiêu

1
2
3
4
5

Vốn điều lệ (triệu đồng)
Tổng doanh thu (triệu đồng)
Doanh thu xuất khẩu (USD)
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
Nộp ngân sách (triệu đồng)

6

Tổng số lao động (người)
Thu nhập bình quân/ lao động (triệu
đồng/tháng)

7

Năm 2017

Dự kiến
năm 2018

Ghi chú

II. KẾT QUẢ CÁC SẢN PHẨM KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP (nếu có)
Lưu ý: Các chỉ tiêu dưới đây là đối với sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN.
TT

Chỉ tiêu

1

Tổng doanh thu sản phẩm chính
- Doanh thu xuất khẩu (USD)
- Doanh thu trong nước (triệu đồng)
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
Số lượng thị trường (nước)
Dây chuyền công nghệ sản xuất (nước)

2
3
6

Năm 2017

Dự kiến
năm 2018

Ghi chú

III. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU HOẶC ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1. Thành công trong hoạt động nghiên cứu hoặc ứng dụng KH&CN
1.1. Năng lực sáng tạo, cải tiến công nghệ, mức độ đầu tư cho quy trình, công nghệ
(Tóm tắt những kết quả nổi bật về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, phát
minh, sáng chế, giải pháp hữu ích,...)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

1.2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã hoàn thành
(nếu có).
.................................................................................................................................
2. Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển hoặc ứng dụng KH&CN
TT

Năm
2017

Tiêu chí đánh giá

1

Kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển
công nghệ (triệu đồng)

2

Nhân lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công
nghệ (người)

3

Dây chuyền công nghệ (nước)

Dự kiến
2018

IV. CÁC ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG, XÃ HỘI
1. Kinh phí dành cho các hoạt động xã hội, từ thiện trong năm 2017 (triệu
đồng):…………………………………………………………………………………………..
2. Liệt kê các hoạt động từ thiện đã tham gia trong năm 2017: ............................ ……
............................................................................................................................. ……
3. Các đóng góp khác của doanh nghiệp cho xã hội trong năm 2016 và 2017:
.............................................................................................................................. ……
V. CÁC THÀNH TÍCH KHÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (Các Huân,
huy chương, bằng khen, giải thưởng khác của doanh nghiệp nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu & ghi rõ họ tên)

Bản đăng ký cùng các hồ sơ sau đây:

- Bản thuyết minh theo mẫu TCTHV- 01;02.
- Giấy đăng ký kinh doanh của DN.
- Bản sao các chứng nhận,văn bản, bằng khen
... theo quy định BTC
Phí tham gia: 10 triệu đồng (chưa bao gồm
10% VAT)

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA
HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM
---------------------TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT
Số:
/TCTHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố HCM, ngày

tháng

năm 2018

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH BÌNH XÉT VÀ TÔN VINH SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
UY TÍN CHẤT LƯỢNG NĂM 2019
Kính gửi: ÔNG TRẦN TÀI - GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH SX TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH
Sản phẩm/dịch vụ: CÁP CHỐNG CHÁY của quý vị đã được bạn đọc Tạp
chí Thương hiệu Việt bình chọn là một trong số 20 sản phẩm/dịch vụ uy tín, chất
lượng của ngành ĐIỆN.
Tạp chí Thương hiệu Việt xây dựng chương trình bình xét và xếp loại Sản
phẩm /dịch vụ có uy tín chất lượng để trao chứng nhận cho các sản phẩm đạt tiêu
chuẩn theo tiêu chí xét chọn .
Ban tổ chức xin thông báo đến quý doanh nghiệp được biết để đăng ký
tham gia chương trình.
Buổi lễ Tôn vinh “ Sản phẩm/dịch vụ Uy tín Chất lượng năm 2019” sẽ tổ chức
trọng thể tại Thành phố HCM vào tháng 4 năm 2019 với sự tham dự của các Bộ,
ban ngành, Báo đài trung ương và địa phương, gần 200 doanh nghiệp tham dự.
Truyền hình trực tiếp trên kênh HTV (Đài Truyền hình TP.HCM).
Hồ sơ tham dự và bản đăng ký doanh nghiệp lấy từ BTC hoặc trên mạng
www.thv.vn.
Hồ sơ tham gia xin gửi về BTC trước ngày 30/02/2019.
Trân trọng thông báo!
TM. BAN TỔ CHỨC
TỔNG BIÊN TẬP

Nhà báo Phạm Quốc Toàn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Thu Hà
Lầu 3, phòng 26-27, Tòa nhà Garden Gate,
số 08 Hoàng Minh Giám, P.9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
ĐT: 08.22169711 - 0988.320.730 - 0908.343.759 ; Fax: 028.36360930
Email: ms.thuhathv@gmail.com

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH XÉT VÀ TÔN VINH
SẢN PHẨM/DỊCH VỤ UY TÍN CHẤT LƯỢNG NĂM 2019
I. Thông tin doanh nghiệp:
1. Tên doanh nghiệp: ................................................................................................................
2. Người đại diện pháp luật:..............................................Chức vụ: ........................................
3. Địa chỉ : ................................................................................................................................
4. Điện thoại :........................................................ Fax: ..........................................................
5. Website: ...............................................................................................................................
6. Tên sản phẩm tham gia: .......................................................................................................
7. Thời gian Sản phẩm tham gia thị trường : ..............................................................................
II. Các tiêu chí bình xét:
1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết);
2. Sản phẩm đã tham gia thị trường từ 01 năm trở lên;
3. Ứng dụng Khoa học công nghệ đạt chất lượng và đủ sức cạnh tranh trên thị trường;
4. Chứng chỉ quản lý chất lượng, hoặc các chứng chỉ khác tương đương
(Hồ sơ gửi kèm: Bản sao giấy chứng nhận đính kèm)
5. Sản phẩm điển hình đạt doanh thu cao, thị trường rộng;
(Hồ sơ gửi kèm:Bản sao các giấy chứng nhận, bằng khen của địa phương...
6. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam hoặc các thị trường khác
(Hồ sơ gửi kèm:Bản sao văn bằng sở hữu trí tuệ do cục sở hữu trí tuệ);
7. Đóng góp cho ngân sách nhà nước; tham gia công tác từ thiện, xã hội; bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng
III. Thông tin liên hệ:
1. Người liên hệ:..................................................... 2. Chức vụ:...................................
2.Điện thoại:.................................................................. Fax: .....................................
3.Email: ..............................................................................................................................
4.Địa chỉ: ...................................................................................................................
................, ngày........ tháng........ năm ......
(Doanh nghiệp ký tên & đóng dấu)
Bản đăng ký cùng các hồ sơ sau đây:
- Bản thuyết minh sản phẩm.
- Giấy đăng ký kinh doanh của DN.
- Phí tham gia: 6.000.000đồng/sản phẩm, dịch vụ
(chưa bao gồm 10% VAT)
- Bản sao các chứng nhận,văn bản, bằng khen ...
của các tiêu chí bình xét.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
TẠP CHÍ THƯƠNG HIỆU VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM
Kính gửi: HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG HỘI NHẬP NĂM 2019

( hình thương hiệu của
sản phẩm)

1. Tên Sản phẩm: ..........................................................................................................
2. Tên đơn vị: ..............................................................................................................
1. Quá trình hình thành và phát triển sản phẩm: ..........................................................
........................................................................................................................................
4. Những đặc điểm riêng sản phẩm/dịch vụ: ................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Chứng nhận về sản phẩm: ........................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

.........................., ngày....... tháng....... năm ........
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên & đóng dấu)

