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DANH MỤC HỒ SƠ THAM GIA BÌNH XÉT DANH HIỆU 

“SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIÊU BIỂU – TOP PRODUCTS” NĂM 2016 

1. Bản đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn danh hiệu (Theo mẫu số 01/BMF2016). 

2. Bản thuyết minh chất lượng sản phẩm (Theo mẫu số 02/BMF2016). 

3. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

4. Bản sao Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của sản phẩm đăng ký bình 
chọn do Công ty sản xuất. 

a. Quyết định ban hành bản công bố tiêu chuẩn cơ sở của Giám đốc Công ty. 

b. Tiêu chuẩn cơ sở. 

c. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. 

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu trí tuệ cấp; 
(Nếu có). 

6. Bản sao Phiếu kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan quản lý chất lượng có thẩm 
quyền hoặc của Phòng kiểm nghiệm được công nhận đối với các sản phẩm do doanh 
nghiệp sản xuất (Có thời hạn không quá 01 năm tính đến ngày xét thưởng). Bản sao 
Giấy chứng nhận hợp quy 

7. Bản sao Giấy chứng nhận về an toàn môi trường, nơi sản xuất kinh doanh ra sản 
phẩm đối với doanh nghiệp (đối với các ngành sản phẩm có bắt buộc). 

8. Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng Quốc tế ISO (nếu có). 

9. Bản sao các loại giấy khen, bằng khen, huy chương, chứng chỉ ISO, giấy chứng nhận 
các loại giải thưởng chất lượng v.v… được cấp. 

10. Hai mẫu sản phẩm tiêu biểu nhất của đơn vị, kèm mẫu mã bao bì đóng gói. (Đối với 
những sản phẩm to, cồng kềnh không tiện gửi thì doanh nghiệp phải bố trí thời gian 
để Hội đồng chuyên gia đến khảo nghiệm, hoặc phải có video, hình ảnh, catalogue 
giới thiệu và thuyết minh sản phẩm một cách rõ ràng, trực quan). 

 Mẫu Hồ sơ tham gia bình xét và các tài liệu liên quan, Quý Đơn vị có thể tải về tại địa chỉ: 
vatlieuxaydung.org.vn/BMF2016. 

 Hồ sơ lập thành 02 bộ cứng, xin mời gửi về Đại diện Ban tổ chức Chương trình (địa chỉ bên 
dưới) trước ngày 5/12/ 2016; đồng thời file mềm gửi về địa chỉ email: gamma.vlxd@gmail.com. 

 Bản đăng ký này chỉ có giá trị khi đơn vị tham gia hoàn tất các thủ tục theo quy định của BTC. 

    Nơi nhận Hồ sơ : Các đơn vị có thể gửi Hồ sơ về 1 trong 2 địa chỉ đại diện Ban Tổ chức: 

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Vật 
liệu xây dựng - Công ty Gamma NT:  

Địa chỉ: Tầng 3, nhà 4 tầng, VG Building, ngõ 
235, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 

Công ty CP Sản xuất Thương mại và Hội 
chợ quốc tế: 

Địa chỉ: Phòng 504, số 3, Phố Chùa Láng, 
Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 

Tel: 04.6269.1162; Hotline: 0905329019 Tel: 06.6276.4296; Hotline: 0942056165 

Email: gamma.vlxd@gmail.com Email: gammant.media@gmail.com 
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BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

“DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂNG 
ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP 

BUILDING MATERIAL FORUM  - BMF 2016 
 

(Mẫu 01/BMF2016) 
 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH XÉT DANH HIỆU 
“Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu – Top Products” năm 2016 

 (Lễ công bố sẽ được truyền hình trực tiếp) 
1. Tên đơn vị: ...........................................................................................................................  

 Tên tiếng Anh (nếu có): ........................................................................................................  

 Địa chỉ: .................................................................................................................................  

 Điện thoại: .................................................   Fax: .................................................................  

 Email:  Website: ..........................................................  

 Cơ quan chủ quản (nếu có): ..................................................................................................  

2. Lĩnh vực hoạt động chính:  ...................................................................................................  

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

3. Họ tên Giám đốc:  ................................................................................................................  

 Điện thoại Giám đốc để liên hệ:  ...........................................................................................  

4. Thời gian hoạt động:  ............................................................................................................  

5. Vốn điều lệ:  .........................................................................................................................  

Cam kết của doanh nghiệp: 

Chúng tôi đồng ý tham gia bình xét danh hiệu “Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu – 
Top Products” năm 2016 tại Chương trình “Diễn đàn doanh nghiệp VLXD năng động, 
sáng tạo trong cạnh tranh và hội nhập” và cam kết: 

- Thực hiện nghiêm túc Quy định của Chương trình; 

- Các thông tin nêu trong hồ sơ là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
tính xác thực của hồ sơ; 

- Phối hợp tốt với Ban Tổ chức và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác tổ 
chức Chương trình; 

- Tôn trọng các quyết định của Hội đồng bình xét và Ban Tổ chức Chương trình. 

- Nếu đạt Danh hiệu, chúng tôi cam kết giữ gìn uy tín của Danh hiệu và Chương 
trình; sử dụng Danh hiệu để quảng bá, truyền thông một cách có hiệu quả, đúng 
quy định của pháp luật. Nếu không đạt, trên cơ sở tiêu chí của Chương trình, 
chúng tôi sẽ cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể tham gia 
Chương trình trong các năm tiếp theo. 

 

 
 

Ngày ………tháng………năm 2016 

GIÁM ĐỐC 
(Ký và đóng dấu) 
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BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

“DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂNG 
ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP 

BUILDING MATERIAL FORUM  - BMF 2016 
 

(Mẫu 02/BMF2016) 

 

BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM THAM GIA BÌNH XÉT DANH HIỆU  

“Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu – Top Products” năm 2016 
 

A. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP: 

- Tên đơn vị: ..........................................................................................................................  

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

- Địa chỉ: ................................................................................................................................  

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

- Lĩnh vực hoạt động chính:  ................................................................................................  

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

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

- Quá trình thành lập và phát triển (Liệt kê các mốc chính trong quá trình phát triển) ........  

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

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

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

- Các chi nhánh, đại diện: (Liệt kê số lượng chi nhánh và địa phương nơi đặt chi 
nhánh). 

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

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

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

- Các thương hiệu đang sở hữu: ...........................................................................................  

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

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

- Sản phẩm (hoặc nhóm sản phẩm đồng chất) tham gia bình xét: ......................................  

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

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

 

B. PHẦN DOANH NGHIỆP TỰ KHAI (ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH BÌNH XÉT):  

(Không tính điểm) 

1. Thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh: 

a. Chế độ bảo hiểm cho người lao động: (không vi phạm các quy định trong 
lĩnh vực này): ........................................................................................................  

 . …………………………………………………………………………………… 

b. Thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước: (không vi phạm các quy định trong 
lĩnh vực này). 
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 . ………………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………………….. 

 . ………………………………………………………………………….. 

2. Đảm bảo bảo vệ môi trường: (Doanh nghiệp không có vi phạm về môi trường. 
Nếu sản phẩm sản xuất không gây ô nhiễm môi trường thì cũng nêu rõ):  ....................  

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

 ..…………………………………………………………………………………… 

3. Thực hiện quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ: (Doanh nghiệp không vi phạm 
sở hữu trí tuệ: không sao chép, làm nhái mẫu mã, hoặc các vi phạm khác…) ...............  

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

4. Đơn vị đã hoàn tất đầy đủ các hồ sơ tham gia bình xét danh hiệu “Sản phẩm vật 
liệu xây dựng tiêu biểu – Top Products” năm 2016, Danh mục bao gồm: 

1. Bản đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn danh hiệu (Theo mẫu số 
01/BMF2016). 

2. Bản thuyết minh chất lượng sản phẩm (Theo mẫu số 02/BMF2016). 

3. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

4. Bản sao Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của sản phẩm đăng ký bình 
chọn do Công ty sản xuất. 

a. Quyết định ban hành bản công bố tiêu chuẩn cơ sở của Giám đốc Công ty. 

b. Tiêu chuẩn cơ sở. 

c. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. 

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu trí tuệ cấp; 
(Nếu có). 

6. Bản sao Phiếu kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan quản lý chất lượng có thẩm 
quyền hoặc của Phòng kiểm nghiệm được công nhận đối với các sản phẩm do 
doanh nghiệp sản xuất (Có thời hạn không quá 01 năm tính đến ngày xét 
thưởng). Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy. 

7. Bản sao Giấy chứng nhận về an toàn môi trường, nơi sản xuất kinh doanh ra sản 
phẩm đối với doanh nghiệp (đối với các ngành sản phẩm có bắt buộc). 

8. Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng Quốc tế ISO (nếu có). 

9. Bản sao các loại giấy khen, bằng khen, huy chương, chứng chỉ ISO, giấy chứng 
nhận các loại giải thưởng chất lượng v.v… được cấp. 

10. Hai mẫu sản phẩm tiêu biểu nhất của đơn vị, kèm mẫu mã bao bì đóng gói. (Đối 
với những sản phẩm to, cồng kềnh không tiện gửi thì doanh nghiệp phải bố trí 
thời gian để Hội đồng chuyên gia đến khảo nghiệm, hoặc phải có video, hình 
ảnh, catalogue giới thiệu và thuyết minh sản phẩm một cách rõ ràng, trực quan). 

 

C. PHẦN DOANH NGHIỆP KHAI ĐỂ LÀM TIÊU CHÍ BÌNH XÉT: 

(Tổng điểm tối đa: 100) 

1. Những đặc điểm thể hiện sản phẩm:                       10 điểm 

(Nêu rõ về mặt công nghệ sản xuất, tính năng sử dụng, công dụng, hình thức của sản 
phẩm. Cung cấp bản vẽ (nếu có). Ưu tiên các sản phẩm sản xuất với công nghệ tiên 



BMF 2016 - Top Products – Hồ sơ đăng ký Page 6 
 

tiến, tiết kiệm năng lượng, có tính năng và chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường 
hiện nay). 

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

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

2. Chất lượng sản phẩm được kiểm định theo quy định:                     10 điểm 

(Cung cấp bảng kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm của cơ quan kiểm định theo 
quy định,  mục 4 và 6 của phần Danh mục Hồ sơ bình xét). 

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

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

3. Sản phẩm thể hiện tính tiết kiệm năng lượng & thân thiện môi trường: 5 điểm 

(Trong quá trình sản xuất có mức tiêu hao năng lượng thấp trên đơn vị sản phẩm, 
ít phát thải ra môi trường. Khi sử dụng, sản phẩm không gây độc hại cho môi 
trường sống, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người…) 

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

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

4. Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong 12 tháng gần nhất:                10 điểm 

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

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

5. Tổng giá trị doanh thu trong 12 tháng gần nhất:            5 điểm 

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

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

6. Mẫu mã bao bì, khả năng bảo quản:                         5 điểm 

(Cung cấp về BTC mẫu mã bao bì và mẫu sản phẩm theo quy định tại mục 10 của 
phần Danh mục Hồ sơ bình xét). 

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

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

7. Sản phẩm đã xuất khẩu:            5 điểm 

(Cung cấp bản sao các Hợp đồng xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu để chứng 
minh sản phẩm đã xuất khẩu). 

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

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

8. Mức độ phổ biến sản phẩm rộng rải chiếm lĩnh thị phần trong nước:   5 điểm 

(Liệt kê các vùng miền, nơi sản phẩm chiếm lĩnh thị phần). 

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

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

9. Sản phẩm được sản xuất có áp dụng quản lý chất lượng quốc tế ISO:   5 điểm 

(Cung cấp Bằng chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế ISO theo quy định, mục 9 
của phần Danh mục Hồ sơ bình xét). 

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

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

10. Mức độ tăng trưởng của sản phẩm trong vòng 1 năm:       10 điểm 
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- Tăng trưởng…………………..%. Trong năm vừa qua so với cùng kỳ năm trước. 

- Dự kiến tăng trưởng…………%. Trong năm tới so với cùng kỳ năm trước. 

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

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

11. Hướng phát triển và mở rộng thị trường đối với sản phẩm:         5 điểm 

(Kế hoạch mở rộng thị phần trong nước và xuất khẩu sang các nước, liệt kê các 
vùng miền và các nước dự kiến) 

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

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

12. Giá bán sản phẩm trên thị trường:            5 điểm 

(Liệt kê đơn giá từng loại sản phẩm đang bán trên thị trường). 

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

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

13. Chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm:            5 điểm 

(Thuyết minh chi tiết chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm; chính sách hậu mãi) 

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

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

14. Sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa:                  5 điểm 

(Cung cấp Bản đăng ký được quy định tại mục 5 của Danh mục Hồ sơ bình xét). 

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

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

15. Các thành tích khen thưởng của doanh nghiệp: (nếu có)      10 điểm 

(Liệt kê và cung cấp bản sao chứng nhận các hình thức khen thưởng mà doanh 
nghiệp đã đạt được): 

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

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

D. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP: 

Đơn vị xin cam kết những kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
tính xác thực của thông tin. 

 
                 Ngày ………tháng………năm 2016 

                                                                                         GIÁM ĐỐC 
    (Ký và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC VỀ BÌNH XÉT DANH HIỆU 

1. HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN: 

Hội đồng bình xét (HĐBX) được thành lập bởi Ban Tổ chức Chương trình, bao gồm 

các thành viên là các chuyên gia về những lĩnh vực chuyên môn tương ứng, thuộc các cơ 

quan Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng, các Hiệp hội và Viện nghiên cứu chuyên 

ngành. 

HĐBX có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các Hồ sơ tham gia theo các tiêu chí lựa 

chọn của chương trình, để chọn ra danh sách các Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu 

của năm. Từng thành viên HĐBX được đánh giá một cách độc lập, khách quan, công 

bằng từng Hồ sơ Doanh nghiệp. Hội đồng quyết định theo nguyên tắc cho điểm theo từng 

tiêu chí. Điểm cuối cùng của sản phẩm là điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên. 

Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, trong trường hợp HĐBX cần làm rõ các 

vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp và sản phẩm, HĐBX có thể yêu cầu đon vị giải trình 

hoặc tổ chức đoàn đi thẩm xét thực tế tại đơn vị. 

2. MỨC ĐIỂM ĐẠT DANH HIỆU “SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIÊU BIỂU – 

TOP PROCDUCTS” CỦA NĂM: 

- Sản phẩm có số điểm: > (lớn hơn hoặc bằng) 70 điểm: Đạt danh hiệu. 

- Sản phẩm có số điểm: < (nhỏ hơn) 70 điểm: Không đạt. 

3. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: 

3.1.  Hình thức khen thưởng chính. 

Các đơn vị đạt danh hiệu được trao đồng thời 02 hình thức: 

- Biểu tượng chương trình: Thể hiện bằng hình thức trao Kỷ niệm chương “Sản phẩm vật 

liệu xây dựng tiêu biểu – Top Products” của năm. 

- Bằng chứng nhận “Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu – Top Products” của năm. 

3.2. Các quyền lợi khác. 

- Được dự “Diễn đàn Doanh nghiệp vật liệu xây dựng năng động, sáng tạo trong cạnh 

tranh và hội nhập” và dự lễ công bố “Sản phẩm VLXD tiêu biểu của năm”. 

- Được hưởng các quyền lợi truyền thông, quảng bá do BTC cung cấp trong buổi lễ công 

bố có truyền hình trực tiếp. 

- Được truyền thông, quảng bá, giới thiệu trên Trang Thông tin điện tử VLXD 

(vatlieuxaydung.org.vn) với tần suất thường xuyên liên tục trước, trong, và sau thời gian 

diễn ra sự kiện và lưu trữ lâu dài trên Trang. 

- Và các quyền lợi khác gắn với chương trình.  

 


