
 Biểu mẫu Đơn đăng ký tham gia  

(TÊN DOANH NGHIỆP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

“Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023”  

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum 
 

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: .................................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................... 

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

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

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

    Điện thoại:...............................................; di động: ................................................................ 

4. Họ và tên người liên hệ: ......................................................................................................... 

    Chức vụ:................................................. Đơn vị: ................................................................... 

    Điện thoại:...............................................; di động: ................................................................ 

    Fax:........................................................   Email:  .................................................................. 

5. Thuộc loại hình doanh nghiệp: 

     Doanh nghiệp nhà nước                     Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài 

     Doanh nghiệp tư nhân      Khác 

6. Lĩnh vực hoạt động chính (gửi kèm bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh) .................................................................................................................................  

7. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác, xin cung cấp  

    các thông tin sau: 

    Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc: .................................................................. 

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

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

8. Quy mô: 

    Số lượng lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên): ................................. 

    Trên ĐH:  ….. người      ĐH:  …… người   CĐ: …. người     

    Trung cấp:  ….. người  Khác:  … người 

   Tổng nguồn vốn:………………………………………………………………………. 

9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham gia dự án: 



    Năm 20..:........ triệu VNĐ     Năm 20..:......... triệu VNĐ     Năm 20..:....... triệu VNĐ  

10. Số nộp Ngân sách trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham gia dự án: 

   Năm 20..:........ triệu VNĐ     Năm 20..:......... triệu VNĐ     Năm 20..:....... triệu VNĐ  

 11. Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham gia dự án: 

   Năm 20..:........ triệu VNĐ     Năm 20..:......... triệu VNĐ     Năm 20..:....... triệu VNĐ  

12. Cơ cấu tổ chức:  

   Số lượng các phòng ban:……………………….............................................................. 

   Số lượng các xưởng sản xuất, đơn vị trực thuộc: ……………………………………… 

13. Các chứng nhận về các hệ thống quản lý tiên tiến, doanh nghiệp đã đạt được (nêu rõ 

năm được cấp):…………….……………………………………………………............... 

14. Các hệ thống quản lý tiên tiến doanh nghiệp đang xây dựng hoặc dự kiến xây dựng 

(nêu rõ tên cụ thể): .……………………………………………………. ………………... 

15. Các ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá 

hệ thống quản trị doanh nghiệp đang xây dựng hoặc dự kiến xây dựng:…………………. 

16. Các sản phẩm đã được chứng nhận hoặc dự kiến chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 

Việt Nam (TCVN) hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)…………..……………... 

17. Đăng ký tham gia chương trình NSCL: (đánh dấu X vào danh sách lựa chọn tham 

gia) 

17.1  Xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá. 

17.2  Xây dựng và áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P). 

17.3  Thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh.  

17.4  Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá 

hệ thống quản trị doanh nghiệp 

17.5  Áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.  

17.6  Chứng nhận sản phẩm, hàng hoá;  

17.7  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; 

17.8  Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm;  

17.9  Chứng nhận hệ thống môi trường; năng lượng;  

17.10  Chứng nhận an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp 

17.11  Chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phù hợp với 

tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. 

17.11  Tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia. 

 Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và cam kết cung 

cấp đủ nguồn lực cần thiết (nhân lực, kinh phí và các nguồn lực khác liên quan) đảm bảo 

thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu của dự án. 

Kon Tum, ngày       tháng       năm  

                      ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

                                                     (Ký tên, đóng dấu) 
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