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DI N ÀN DOANH NGHIỆP
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF) là một sự kiện diễn ra thường niên
của ngành vật liệu xây dựng do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam chủ trì với mục tiêu tạo
một môi trường kết nối giữa các nhà sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây
dựng, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành theo hướng xanh và bền vững.
Trước yêu cầu mới của công cuộc xây dựng đất nước là phát triển kinh tế phải gắn
liền với bảo vệ môi trường, đòi hỏi việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây
dựng phải ngày càng thân thiện hơn với môi trường và bền vững như giảm phát thải khí
nhà kính, cải thiện môi trường làm việc của người lao động và bảo vệ sức khoẻ của
người dân, an sinh xã hội bằng cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm sử
dụng tài nguyên đất nông nghiệp, tiêu thụ ít nguyên nhiên vật liệu, sử dụng tro & xỉ của
các nhà máy công nghiệp để sản xuất vật liệu xây dựng…
Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về Chương trình phát triển vật
liệu xây không nung (VLXKN) và Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 phê duyệt Dự
án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” của Thủ tướng Chính
phủ; được sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương
trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp
với Ban quản lý dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” thực hiện
Chương trình “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”.
Cùng với Chương trình Vinh danh, Diễn đàn của các doanh nghiệp sẽ được thực
hiện với chủ đề “Các giải pháp sáng tạo để thúc đẩy phát triển vật liệu xây không
nung bền vững”. Diễn đàn năm nay sẽ là dịp để điểm lại những việc đã làm được, những
vấn đề còn tồn tại phải tiếp tục giải quyết tháo gỡ, nhằm thực hiện một cách có hiệu quả
nhất Quyết định số 567 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là dịp tốt để các doanh
nghiệp trao đổi, nói lên tiếng nói của mình, đóng góp những ý tưởng mới và giải pháp
quan trọng, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, lan tỏa niềm tin đối với VLXKN trong
cộng đồng xã hội.
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các doanh nghiệp thuộc
ngành. Thông qua chương trình này, chúng ta có dịp cùng nhìn lại một giai đoạn phát
triển đầy khó khăn & thách thức, đồng thời lan tỏa thông điệp đầy ý nghĩa: “Vật liệu
xanh cho cuộc sống xanh”.
BAN TỔ CHỨC BMF2019
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MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA CỦA DIỄN ĐÀN BMF2019:

Trao đổi và đưa ra các giải pháp sáng tạo về khoa học và công nghệ, về quản trị doanh
nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm VLXKN và các công trình xây dựng sử
dụng VLXKN.
Vinh danh các đơn vị sản xuất và sử dụng VLXKN trên phạm vi toàn quốc, là các doanh
nghiệp điển hình tiên tiến, năng động sáng tạo, mạnh dạn đi đầu trong việc đầu tư
sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực VLXKN;
Truyền thông, quảng bá và lan tỏa ý nghĩa của việc sản xuất và sử dụng VLXKN góp
phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, với thông điệp: “Vật liệu xanh cho
cuộc sống xanh”.
Tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà chế tạo thiết bị, tư vấn
chuyển giao công nghệ, tư vấn thiết kế công trình, doanh nghiệp bất động sản... cùng
nhau tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy ngành vật liệu xây dựng
nói chung và VLXKN nói riêng phát triển bền vững.
NỘI DUNG SỰ KIỆN:

Phần 1: Diễn đàn tham luận với chủ đề: “Các giải pháp sáng tạo để thúc đẩy phát triển
vật liệu xây không nung bền vững”.
Các giải pháp sáng tạo về khoa học công nghệ; quản trị doanh nghiệp; những khó khăn,
vướng mắc và giải pháp khắc phục trong sản xuất và sử dụng VLXKN.
Phần 2: Lễ “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”.
Tôn vinh, truyền thông và quảng bá các tấm gương điển hình tiên tiến đã mạnh dạn đi
đầu trong công cuộc làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội về VLXKN... Buổi lễ
được phát sóng trên truyền hình.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Nhóm Doanh nghiệp được lựa chọn vinh danh gồm:
Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm VLXKN (Có quy mô công suất trên 10 triệu
viên QTC/năm)
Các doanh nghiệp chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN trong nước
Các nhà thầu thi công xây dựng công trình sử dụng VLXKN
Các chủ đầu tư có nhiều công trình sử dụng VLXKN
2. Đại diện các Bộ, Ngành, Hội, Hiệp hội nghề nghiệp liên quan và các doanh nghiệp
ngành vật liệu xây dựng
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Hạn cuối nộp Hồ sơ đăng ký tham gia: Trước ngày 15/10/2019
Tổ chức sự kiện Diễn đàn và Lễ vinh danh: Dự kiến ngày 22/11/2019
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019
THƯ CHÀO MỪNG
Chương trình: “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng
vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”
Bộ Xây dựng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Chương trình “Vinh danh các điển
hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho
cuộc sống xanh” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng
Gạch Không Nung (GKN) ở Việt Nam” do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Chương
trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ.
Chương trình do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam chủ trì tổ chức, phối hợp với Ban
quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng Gạch Không Nung ở Việt Nam” và
Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) nhằm vinh danh các đơn vị
sản xuất, các chủ đầu tư đã mạnh dạn đi đầu trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng
không nung. Qua đó, thúc đẩy ngành vật liệu xây dựng Việt Nam hướng đến công nghệ sản
xuất tiết kiệm năng lượng và sử dụng hợp lý tài nguyên, phát triển bền vững.
Thay mặt Bộ Xây dựng, tôi xin chúc Chương trình “Vinh danh các điển hình tiên tiến
trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”
thành công tốt đẹp và trở thành sự kiện thường kỳ của ngành Xây dựng Việt Nam. Chúc
các doanh nhân, doanh nghiệp của Ngành có đủ bản lĩnh vượt qua trở ngại, thách thức, đạt
được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế
đất nước.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2019

THƯ CHÀO MỪNG
Chương trình “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng
vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”
Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Chương trình
Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung
- Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam chủ trì, phối
hợp với Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam thuộc
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện.
Thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung của Ch nh phủ, trong
những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã c ng với Bộ Xây dựng triển khai nhiều
hoạt động tư vấn, đào tạo, h trợ kỹ thuật giúp cho các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng
nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây
không nung có chất lượng ngày càng cao và hiệu quả. Việc thực hiện Chương trình
Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung
- Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh là một hoạt động có nhiều ý nghĩa và thiết thực,
nhằm ghi nhận những đóng góp t ch cực và hiệu quả của các điển hình trong sản xuất
và sử dụng vật liệu xây không nung, góp phần thực hiện thành công Chương trình Phát
triển vật liệu xây không nung của Ch nh phủ với mục tiêu tiết kiệm đất nông nghiệp,
giảm phát thải kh nhà k nh gây ô nhi m môi trường.
Với ý nghĩa quan trọng của Chương trình, thay mặt Lãnh đạo Bộ Khoa học và
Công nghệ, tôi xin chúc Chương trình Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất
và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh thành công
tốt đẹp và trở thành sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành vật liệu xây
dựng Việt Nam. .

KHOA

Ệ

h

5

NG NG

BỘ

C

THỨ TRƯỞNG

H

H

KT. BỘ TRƯỞNG
C VÀ

Công T c

United Nations Development Programme

5 August 2019

Subject: Support to the Execution of
Building Material Forum 2019 (BMF 2019)
The United Nations Development Programme (UNDP) in Viet Nam presents
its compliments to the Viet Nam Association for Building Materials (VABM) and
would like to express our strong support to the organization of the “Building
Material Forum 2019” (BMF 2019), which aims to promote “Best Practices in
Production and Utilization of Non-Fired Building Materials (NFBM) - Green
Building Materials for Green Life”.
With financial support from Global Environment Facility, UNDP is proud of
having worked closely with the Ministy of Science and Technology (MOST), the
Ministry of Construction (MOC), and the Association to boost the development
and utilization of the Non-fired bricks through the implementation of the project
titled “Promotion of Non-fired bricks Production and Utilization in Viet Nam”. In
this connection, we are delighted to join MOST and MOC in supporting the
BMF 2019.
In the context of climate change and accelerated development in Viet Nam,
including rapid urbanization and construction expansion, the production and
utilization of non-fired building materials is an indispensable solution for the low
carbon and sustainable development in Viet Nam. The development of non-fired
brick materials has proved social, environmental and economic benefits through
the avoidance of use of the agricultural land, and reduction of environmental
pollution, greenhouse gas emission, and health risks.

Viet Nam Association for Building Materials
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Yours sincerely,
MME
GRA
RO

TED NATI
UNI
ON

We are confident that the BMF 2019 will attract high attention and participation
of non-fired brick players, including technology innovators, equipment
manufacturers, producers, and users. The success of the Forum 2019 will certainly
help accelerate the market, production and utilization of the NFBM, contributing to
OPMENam.
the achievement of the Sustainable Development GoalsEin
VELViet
N

Caitlin Wiesen
V I E T N A MRepresentative
Resident

304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam | Tel: (+84 4) 38 500 100 | Fax: (+84 4) 37 265 520 | www.vn.undp.org
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Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Ngày 5/8/2019

Về việc: Hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Vật liệu xây dựng 2019 (BMF 2019)
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam chúc mừng Hội
Vật liệu xây dựng Việt Nam và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc tổ chức
“Diễn đàn Vật liệu xây dựng 2019” (BMF 2019) với mục đích động viên “Các điển
hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) - Vật
liệu xanh cho cuộc sống xanh”.
Với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Môi trường toàn cầu, UNDP rất vinh dự được
hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và Hội Vật liệu xây
dựng Việt Nam để thúc đẩy phát triển sản xuất và sử dụng gạch không nung
thông qua việc thực hiện Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không
nung ở Việt Nam”. Trong khuôn khổ dự án này, chúng tôi vui mừng được cùng với
Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Xây dựng hỗ trợ tổ chức Diễn đàn BMF 2019.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh ở Việt Nam, với quá
trình đô thị hóa và phát triển xây dựng, việc sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung (VLXKN) là một giải pháp không thể thiếu đối với sự phát triển phát
thải các bon thấp và bền vững ở Việt Nam. Sự phát triển của VLXKN đã chứng
minh lợi ích về xã hội, môi trường và kinh tế thông qua việc giảm sử dụng đất nông
nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí thải nhà kính và giảm
thiểu rủi ro về sức khỏe cho người dân.
Chúng tôi tin tưởng rằng Diễn đàn BMF 2019 sẽ thu hút được sự quan tâm và
tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới VLXKN, bao
gồm các doanh nghiệp có sáng chế đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp chế tạo
thiết bị, các doanh nghiệp sản xuất và các doanh nghiệp sử dụng VLXKN. Sự
thành công của Diễn đàn BMF 2019 chắc chắn sẽ giúp thúc đẩy việc phát triển
thị trường, sản xuất và sử dụng VLXKN, góp phần đạt được các Mục tiêu phát
triển bền vững ở Việt Nam.
Trân trọng,
(đã ký)
Caitlin Wiesen
Trưởng Đại diện Thường trú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V v Tổ chức chương trình “Vinh danh
các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử
dụng vật liệu xây không nung” - BMF

Hà Nội, ngày 29 tháng 0 năm 2019

K nh gửi: Các đơn v sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung
Thực hiện chương trình phát triển VLXKN đến năm
được Thủ tướng Ch nh phủ phê
duyệt tại Quyết định số
QĐ-TTg ngày
, trong những năm qua mặc d c n rất nhiều
khó khăn, song nhiều đơn vị đã mạnh dạn đi đầu trong sản xuất vật liệu xây không nung các chủ
đầu tư dự án - công trình đã ưu tiên sử dụng các sản phẩm này qua đó thúc đẩy sự phát triển ngành
VLXD th o hướng xanh, bền vững.
Được sự đ ng ý của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Hội Vật
liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch
không nung ở Việt Nam” tổ chức Chương trình Di n đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng
BMF
với chủ đề “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”, với mục đ ch tôn vinh các tổ chức đơn vị tham
gia vào quá trình sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc,
góp phần quảng bá và thúc đẩy sản xuất và sử dụng các loại vật liệu xanh, thân thiện môi trường ở
Việt Nam.
Chương trình được sự ch đạo và bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.
Chương trình có sự tham dự của các doanh nghiệp thuộc ngành, các Hội, Hiệp hội, các cơ quan
quản lý, các Bộ chuyên ngành và các cơ quan liên quan.
Để chương trình đạt được mục tiêu đề ra, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam k nh đề nghị các đơn
vị thuộc đối tượng của chương trình tham dự Di n đàn tham luận và gửi h sơ tham gia bình x t để
được trao tặng danh hiệu “ oanh nghiệ điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”
Xin trân trọng cảm ơn.

CHỦ T CH

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu VP Hội. .

Tống Văn Nga
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NG TR NH DIỄN ĐÀN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BMF2019

Cơ quan bảo trợ, chỉ đạo:
Bộ Xây dựng
Bộ Khoa học và Công nghệ
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP Việt Nam)
Cơ quan chủ trì: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
Đơn vị phối hợp: Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”
Đơn vị thực hiện: Công ty CP Giải pháp Công nghệ và Truyền thông Gamma
Thành phần tham dự diễn đàn:
Lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện Cục, Vụ, Viện… thuộc Bộ Xây dựng
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Cục, Vụ, Viện… thuộc Bộ KHCN
Đại diện UNDP Việt Nam
Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Hội, Hiệp hội chuyên ngành VLXD
Các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân… thuộc ngành
Đại diện các Sở, cơ quan quản lý chuyên ngành
địa phương
Các cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thông
đại chúng…
Thời gian dự kiến:
Buổi sáng, từ 08h00 - 11h30, ngày 22/11/2019
Địa điểm: Hà Nội
Chương trình dự kiến:
08h00: Diễn đàn VLXKN
Tham luận của các doanh nghiệp sản xuất và sử
dụng VLXKN
Thảo luận và đóng góp ý kiến
10h00: Lễ vinh danh
Tiết mục ca múa nhạc chào mừng
Đại diện Ban Tổ chức phát biểu chúc mừng các đơn vị
được vinh danh
Giới thiệu các điển hình tiên tiến, sáng tạo của doanh
nghiệp và vinh danh các đơn vị đạt danh hiệu
Phát biểu của một số đại diện doanh nghiệp được
vinh danh
11h30: Bế mạc

Truyền hình trực tiếp
Lễ công bố danh hiệu sản phẩm VLXD tiêu biểu BMF 2016

Truyền hình trực tiếp tại Diễn đàn BMF 2018
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UY N L I VÀ NGH A V

A Đ N V THAM GIA

QUYỀN LỢI:
1. Được mời tham dự Diễn đàn và Lễ vinh danh “Các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”.
2. Được hưởng các quyền lợi về truyền thông, quảng bá doanh nghiệp trong quá trình tổ chức Lễ vinh danh (Ghi
hình và phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia và các phương tiện truyền thông đại chúng khác).
3. Được truyền thông, quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử Vật liệu xây dựng
(vatlieuxaydung.org.vn) với tần suất thường xuyên và liên tục trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện và lưu
trữ lâu dài trên Trang.
4. Được in logo, bài viết giới thiệu về doanh nghiệp, quảng cáo (Nếu có) trên ấn phẩm Kỷ yếu chương trình
BMF2019.
5. Các đơn vị đạt danh hiệu được trao tặng Bằng chứng nhận và Kỷ niệm chương, ghi nhận sự đóng góp của đơn
vị với sự phát triển của ngành.
6. Các đơn vị đạt danh hiệu được sử dụng hình ảnh Kỷ niệm chương, Bằng chứng nhận (Đúng nội dung và hình
thức) để triển khai, xúc tiến thương mại qua các phương thức:
In ấn trên nhãn mác, bao bì sản phẩm
In trên các văn thư, các ấn phẩm quảng cáo khác
In trên các hình thức quảng bá thương hiệu khác như họp báo, hội nghị khách hàng, khai trương, giới thiệu
sản phẩm hoặc các hình thức truyền thông khác
NGHĨA VỤ:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định về nộp hồ sơ tham gia chương trình theo Quy định của Ban Tổ chức.
2. Các nghĩa vụ khác:
Tôn trọng, bảo vệ các ấn phẩm của chương trình, Kỷ niệm chương, Bằng chứng nhận đã được trao tặng
Tôn trọng và chấp hành kịch bản chương trình, tuân thủ sự chỉ dẫn của Ban Tổ chức
Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại… được chuyển tới Ban Tổ chức một cách đầy đủ, kịp thời trên tinh thần xây
dựng, trách nhiệm
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NGUY N T

B NH X T VÀ VINH DANH

HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT:
Hội đồng bình xét (HĐBX) do Ban Tổ chức chương trình thành lập. Các thành viên HĐBX là các chuyên
gia đầu ngành trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan.
NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN:
HĐBX có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các hồ sơ tham gia theo các tiêu chí lựa chọn của chương trình
để đưa ra danh sách các đơn vị điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung.
Các hồ sơ tham gia được đánh giá một cách độc lập, khách quan, công bằng bởi các thành viên HĐBX.
Việc bình xét theo nguyên tắc cho điểm theo từng tiêu chí (Thang điểm tối đa là 100 điểm). Điểm cuối
cùng của mỗi hồ sơ là điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên HĐBX.
Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, trong trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan đến doanh
nghiệp và sản phẩm, HĐBX có thể yêu cầu đơn vị tham gia giải trình hoặc tổ chức đi thẩm xét thực tế
tại doanh nghiệp.
ĐIỀU KIỆN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THAM GIA BÌNH XÉT:
Đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực hoạt động
Không có vi phạm về thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động, bảo vệ môi trường, sở
hữu trí tuệ
Có đầy đủ hồ sơ tham gia bình xét theo quy định của chương trình
KẾT QUẢ BÌNH XÉT:
Các hồ sơ đạt điểm bình xét từ 70 điểm đến 100 điểm: Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp điển hình
tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”
Các hồ sơ đạt điểm bình xét dưới 70 điểm: Không đạt
HÌNH THỨC VINH DANH:
Các đơn vị đạt danh hiệu “Doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh” được trao đồng thời:
1. Biểu tượng của chương trình: Thể hiện bằng hình thức trao Kỷ niệm chương
2. Bằng chứng nhận đạt danh hiệu
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HỒ SƠ BAO GỒM CÁC TÀI LIỆU SAU:
1. Bản đăng ký tham gia bình xét danh hiệu (Theo mẫu của Ban tổ chức).
2. Hồ sơ năng lực đơn vị hoặc Bản thuyết minh chất lượng sản phẩm (Theo mẫu của Ban tổ chức).
3. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh.
4. Bản sao Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa:
a. Quyết định ban hành bản công bố tiêu chuẩn cơ sở của Lãnh đạo doanh nghiệp
b. Tiêu chuẩn cơ sở
c. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
5. Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu
trí tuệ cấp (Nếu có).
6. Bản sao Giấy chứng nhận về an toàn môi trường, nơi sản xuất kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp (Nếu có).
7. Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng Quốc tế ISO (Nếu có).
8. Bản sao các loại giấy khen, bằng khen, huy chương, giấy chứng nhận các loại giải thưởng chất lượng v.v…
9. Bản sao Báo cáo tài chính năm gần nhất.
10. Hồ sơ đóng gói thành 01 bộ, cho vào phong bì, bên ngoài ghi rõ:
Hồ sơ tham gia BMF2019: “Doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây
không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”
* File mềm các bản mẫu Hồ sơ đăng ký có thể tải xuống tại kênh truyền thông chính thức của chương trình:
vatlieuxaydung.org.vn/bmf.
* Ở đây chỉ đề cập một số tài liệu cơ bản. Tùy theo đặc thù của từng đối tượng tham dự, Ban tổ chức có thể yêu cầu
bổ sung các hồ sơ mang tính chuyên ngành.
Doanh nghiệp tham gia cần hoàn thiện các hồ sơ và gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2019 theo địa chỉ sau:
Ban Thư ký Chương trình (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ)
Địa chỉ: P504, tầng 5, tòa A, số 3 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.6276.4296 I Hotline: 094.2056.165 / 091.5132.589 I Email: gamma.bmf2019@gmail.com
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BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BM

BẰNG CHỨNG NHẬN DANH HIỆU

CERTIFICATE
DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG
VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG - VẬT LIỆU XANH CHO CUỘC SỐNG XANH

(TÊN ĐƠN VỊ)
(ĐỊA CHỈ)

C

AN B O TR
CHỦ TR T

CH

T M BAN T

O

CHỨC:

- Bộ Xây d ng
- Bộ Khoa h c và Công nghệ
-

u Môi trư ng toàn c u

- Chương trình hát triển iên h
- Hội Vật liệu xây d ng Việt Na

uốc

ND Việt Na

CHỨC
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Doanh
Nghiệp

CHO

VẬT

CUỘC

LIỆU

SỐNG

XANH

XANH

DOANH NGHIỆP ĐIỂN
HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG SẢN XUẤT VÀ
SỬ DỤNG
VẬT LIỆU XÂY KHÔNG
NUNG

N N
A CH

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:
Mọi thông tin về chương trình: Thể lệ tổ chức, hồ sơ đăng ký, các bài tham luận,
nội dung chương trình… sẽ được đăng tải chính thức trên các kênh sau đây:
Trang thông tin điện tử VLXD: vatlieuxaydung.org.vn
Trang thông tin Dự án: duangachkhongnung.vn
Trang Fanpage của chương trình: facebook.com/vlxd.org/BMF2019

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BMF2019
BAN THƯ KÝ CHƯƠNG TRÌNH (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ)
Địa chỉ: P504, tầng 5, tòa A, số 3 phố Chùa Láng,
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 02462764296
Hotline: 0942056165 / 0915132589
Email: gamma.bmf2019@gmail.com

HỘI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Ngõ 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 02462691162 – Hotline: 0905329019
Thư ký chương trình: 0942056165
Email: gamma.vlxd@gmail.com
Website: vatlieuxaydung.org.vn/bmf

