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QUY ĐỊNH  

VỀ VIỆC XÁC LẬP GIÁ TRỊ NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM 

WOWTIMES 

(Được ban hành vào tháng 9 năm 2022) 

 

I. TIÊU CHÍ XÁC LẬP GIÁ TRỊ NIÊN LỊCH VIỆT NAM 

1. VỀ KHÁI NIỆM 

1) Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WowTimes) là đơn vị trực thuộc TW 

Hội Kỷ lục gia Việt Nam được thành lập nhằm ghi nhận và tôn vinh các giá trị về 

Niên lịch và Thành tựu của các cá nhân/đơn vị đã thực hiện được trên dòng thời 

gian hình thành và phát triển. WowTimes ghi nhận theo 02 nội dung chính là Sự 

kiện Niên lịch và Thành tựu Niên lịch. 

2) Sự kiện Niên lịch được hiểu là một chương trình, sự việc, hoạt động… có chủ đích 

đã diễn ra tại một thời gian/không gian nhất định, tạo sự chú ý và thu hút sự quan 

tâm của cộng đồng. (VD: Sự kiện Kỷ niệm ngày thành lập tổ chức, đơn vị; Sự kiện 

Kỷ niệm ngày ra mắt thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng) 

3) Thành tựu Niên lịch được hiểu các thành tích, giải thưởng nổi bật của cá cá 

nhân/đơn vị được Nhà nước, các tổ chức xã hội có uy tín trong và ngoài nước công 

nhận thông qua đánh giá thành tích hoặc tuyển chọn trong cộng đồng. Hình thức 

công nhận là bằng khen, huân chương, huy hiệu… 

2. VỀ TIÊU CHÍ VÀ NGUYÊN TẮC GHI NHẬN 

- Việc xác lập giá trị Niên lịch & Thành tựu Việt Nam tuân thủ theo quá trình 

kiểm tra, đối chiếu và thẩm định, với các nguyên tắc, tiêu chí riêng, độc 

lập, do Tổ chức niên lịch và Thành tựu Việt Nam quy định căn cứ vào chức 

năng, quyền hạn và nhiệm vụ với Viện Niên lịch và Sự kiện Thế giới.  

- WowTimes ghi nhận và tôn vinh các giá trị về Niên lịch và Thành tựu của các 

cá nhân/đơn vị thông qua hình thức tổng hợp các Sự kiện – Thành tựu trong một 

giai đoạn, một khoảng thời gian nhất định. WowTimes xác nhận Niên lịch và 

Thành tựu cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức có thời gian thành lập/hoạt động từ 

10 năm trở lên để đóng góp các giá trị cho cộng đồng, xã hội. 

- Việc ghi nhận và xác lập các giá trị Niên lịch & Thành tựu Việt Nam được trao 

cho các cá nhân là người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại trong và 

ngoài nước có nội dung Niên lịch và Thành tựu phù hợp; Trao cho các đơn vị 

(bao gồm các tổ chức hành chính - sự nghiệp, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, 

các tổ chức y tế - giáo dục; các công ty, doanh nghiệp, Tập đoàn…) có giấy 
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phép hoạt động tại Việt Nam và các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ nổi 

tiếng của các đơn vị - tổ chức đó.  

- Giá trị Niên lịch & Thành tựu Việt Nam được xác lập dựa trên những cột mốc 

thời gian quan trọng của một cá nhân, đơn vị. Đó là thời gian hoạt động trong 

nghề của cá nhân, thời gian thành lập của đơn vị, tổ chức hoặc thời gian ra đời 

các thương hiệu sản phẩm và dịch vụ tính đến thời điểm xác lập hiện tại như 10 

năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm, 100 

năm…  

- Các thương hiệu về sản phẩm và dịch vụ xác lập Niên lịch và Thành tựu Việt 

Nam, ngoài yếu tố thời gian, phải là các sản phẩm dịch vụ nổi tiếng, uy tín trên 

thị trường; có mức độ phổ biến đối với người dùng; có tác dụng tích cực cho 

cuộc sống con người, tạo ra các sản phẩm – dịch vụ nổi bật để phục vụ cộng 

đồng xã hội. 

- Giá trị Niên lịch và Thành tựu Việt Nam được xác lập nhằm ghi nhận và lưu giữ 

các dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của các cá nhân, các 

tổ chức, đơn vị và các thương hiệu, đồng thời giúp xã hội có cái nhìn tổng quan 

về những giá trị mà các cá nhân, tổ chức, đơn vị, các thương hiệu sản phẩm và 

dịch vụ tồn tại trên 10 năm tại Việt Nam. 

- Giá trị Niên lịch và Thành tựu Việt Nam được ghi nhận một cách khách quan, 

trung thực, căn cứ theo các tài liệu, hồ sơ chứng minh được thời gian hoạt 

động, thời gian thành lập và ra đời của các tổ chức, đơn vị, thương hiệu cùng 

những cột mốc quan  trọng, những giá trị đặc biệt mà cá nhân, tổ chức, đơn vị, 

thương hiệu đó đóng góp cho thị trường và cộng đồng xã hội.   

- WowTimes xác nhận các giá trị Niên lịch và Thành tựu góp phần quảng bá 

hình ảnh đất nước con người, xã hội Việt Nam thông qua những giá trị văn hóa 

– xã hội – lịch sử … do cá nhân, đơn vị đã dày công tạo dựng. 

- WowTimes được ghi nhận với mong muốn khích lệ, động viên, thúc đẩy ước 

muốn vươn tới những giá trị Niên lịch & Thành tựu mới trong tương lại. 

Góp mang lại niềm tự hào và nâng cao vị thế của đơn vị, tổ chức tại Việt Nam 

cũng như ra thế giới. 

- Trong trường hợp các Tổ chức, đơn vị, thương hiệu, cá nhân đang vướng mắc 

đến các vấn đề về pháp lý, hoặc không bổ sung hồ sơ hợp lệ theo hướng dẫn, 

Ban tổ chức có quyền từ chối xác lập và chỉ giải quyết hồ sơ khi các vấn đề 

pháp lý đã được giải quyết ổn thỏa, hồ sơ đầy đủ và đáp ứng bộ tiêu chí – 

nguyên tắc, quy định liên quan đến việc xác nhận. 
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- Tổ chức, cá nhân khi tham gia xác lập các giá trị về Niên lịch và Thành tựu trên 

tinh thần hoàn toàn tự nguyện, tuân thủ các nguyên tắc xác lập do 

WOWTIMES ban hành. Do vậy, khi tham gia xác lập Wowtimes, các tổ chức, 

cá nhân phải cung cấp hồ sơ liên quan, nộp phí, lệ phí liên quan đến việc xác lập 

theo quy định.  

3. VỀ HỒ SƠ ĐỀ CỬ 

- Các cá nhân/tổ chức đăng ký xác lập WowTimes cần tải mẫu đăng ký tại 

website chính thức của Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 

(WOWTIMES): www.nienlich.vn và www.wowtimes.vn tại mục Liên hệ, 

điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, có chữ ký, con dấu của cá 

nhân/đơn vị thực hiện. 

- Hồ sơ sau khi thực hiện được chuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới 

Văn phòng Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) bằng hồ 

sơ gốc. Bộ hồ sơ đề cử được đựng trong bìa kẹp hồ sơ rõ ràng, khoa học, thuận 

tiện cho việc xem xét của Hội đồng xét duyệt. Bản mềm hồ sơ gửi qua e-mail 

tochucnienlichvn@gmail.com.  

- Hồ sơ đề cử Giá trị Niên lịch và Thành tựu Việt Nam được đề cử bởi các cá 

nhân, tổ chức, đơn vị đăng ký hoặc thông qua sự đề xuất, giới thiệu các cơ quan, 

đơn vị chức năng liên quan có thẩm quyền, có uy tín… dựa trên các tài liệu, hồ 

sơ theo quy định. 

- Giá trị Niên lịch & Thành tựu Việt Nam cũng được WOWTIMES tự đề cử để 

ghi nhận theo dòng sự kiện, các yếu tố - lĩnh vực trong đời sống; tham khảo các 

kênh thông tin – truyền thông chính thống; các giải thưởng có uy tín tại Việt 

Nam và thế giới; theo ý kiến độc lập của các chuyên gia, chuyên viên trong các 

lĩnh vực.  

- Hồ sơ đăng ký Giá trị Niên lịch & Thành tựu Việt Nam được xem xét, yêu cầu 

bổ sung thông tin trong một thời gian nhất định. Trong trường hợp hồ sơ đã 

được đề nghị bổ sung thông tin liên quan nhưng cá nhân – đơn vị không cung 

cấp, trì hoãn cung cấp quá thời hạn 01 tháng sẽ bị từ chối xem xét hoặc đề 

nghị các cá nhân – đơn vị thực hiện lại toàn bộ quy trình của hồ sơ mới. 

- Hồ sơ các cá nhân/đơn vị đã cung cấp cho Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt 

Nam không được hoàn trả.  

- Hồ sơ được tiến hành xác minh và tham vấn với các chuyên gia trong lĩnh vực 

liên quan và thông báo kết quả đến cá nhân, đơn vị đề xuất. Hồ sơ đăng ký sẽ 

được thẩm định, xét duyệt từ 20-30 ngày tùy theo mức độ phức tạp của hồ sơ đề 

xuất. Các tổ chức, đơn vị phải hoàn thiệnhồ sơ trước ít nhất là 14 ngày so với 

thời điểm muốn công bố, trao bằng xác nhận. 

http://www.nienlich.vn/
www.wowtimes.vn
tochucnienlichvn@gmail.com
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- Các cá nhân, Tổ chức, Đơn vị, Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện các chi 

phí liên quan đến việc xác lập Kỷ lục Niên lịch Việt Nam; Cung cấp kịch bản 

chương trình có phần công bố giá trị Niên lịch & Thành tựu cho Tổ chức Niên 

lịch và Thành tựu Việt Nam. 

- Cá nhân/Đơn vị hoàn thiện Bộ hồ sơ Xác nhận Giá trị Niên lịch & Thành tựu 

Việt Nam bao gồm: 

 HỒ SƠ CÁ NHÂN: 

- Đơn đăng ký (theo mẫu quy định) có ký tên và xác nhận của các cơ quan có 

liên quan; 

- Giấy tờ tùy thân; 

- Album hình ảnh; 

- Video giới thiệu về bản thân; 

- Các tài liệu báo chí liên quan; 

- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, giấy khen, bằng khen… đã được cấp; 

- Bài viết mô tả chi tiết Niên lịch và Thành tựu (giới thiệu về cá nhân thực 

hiện, giới thiệu về những giá trị - thành tựu cá nhân nổi bật…) 

- Các thông tin, giấy tờ khác liên quan đến Niên lịch & Thành tựu cần được 

ghi nhận.  

Tùy theo đề cử, Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) 

sẽ yêu cầu cá nhân bổ sung các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến nội dung 

đề  xuất.                                                                                                                                                                                                                                                              

 HỒ SƠ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP: 

- Đơn đăng ký (theo mẫu quy định); 

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, hoạt động của các tổ chức, đơn vị; 

- Bộ giấy phép liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ hợp 

quy; 

- Bản sao giấy chứng nhận về sở hữu trí tuệ, bản quyền… cùng các tài liệu 

khác liên quan và chứng minh về thời gian thành lập, ra đời của các tổ chức, 

đơn vị, thương hiệu đăng ký; 

- Các hình ảnh, video giới thiệu về đơn vị 

- Các tài liệu báo chí liên quan đến đơn vị, tổ chức, sản phẩm, dịch vụ đăng 

ký. 

- Bài viết mô tả chi tiết Niên lịch và Thành tựu (giới thiệu về cá nhân thực 

hiện, giới thiệu về những giá trị - thành tựu cá nhân nổi bật…) 
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- Các thông tin, giấy tờ khác liên quan đến Niên lịch & Thành tựu cần được 

ghi nhận.  

- Tùy theo đề cử, Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam (WOWTIMES) 

sẽ yêu cầu cá nhân bổ sung các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến nội dung 

đề  xuất.                                                                                                                                                                                                                              

II. QUY TRÌNH CÔNG BỐ VÀ TRAO BẰNG XÁC LẬP GIÁ TRỊ NIÊN LỊCH 

VIỆT NAM 

1. Tổ chức Niên lịch và Sự kiện Việt Nam (WOWTIMES) là đơn vị tiếp nhận mọi hồ 

sơ đề xuất của các cá nhân, đơn vị trên phạm vi toàn quốc để cấp giấy chứng nhận 

Xác lập Niên lịch và Thành tựu Việt Nam.  

2. Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày WOWTIMES ra thông báo, các tổ chức, đơn vị 

gửi hồ sơ đề xuất có trách nhiệm hoàn tất thủ tục về phí xác lập liên quan. Sau thời 

hạn trên, nếu cá nhân và đơn vị không hoàn tất các thủ tục thì thông báo xác lập 

không còn giá trị. 

3. Sau khi hoàn tất chi phí, các cá nhân – đơn vị có trách nhiệm thông báo và gửi thư 

mời nêu rõ thời gian, địa điểm, kế hoạch sự kiện đến WOWTIMES về việc trao bằng 

xác lập tại các sự kiện do các cá nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức. 

4. WOWTIMES mời đại diện Lãnh đạo tham dự sự kiện để trao bằng xác lập trực tiếp 

đến các cá nhân, đơn vị trong các sự kiện do cá nhân, đơn vị tổ chức hoặc cá 

nhân/đơn vị nhận bằng tại các chương trình Hội ngộ do Tổ chức Niên lịch và Thành 

tựu Việt Nam tổ chức. 

5. Trong trường hợp cá nhân/đơn vị không tổ chức sự kiện riêng, thì sẽ đón nhận bằng 

tại chương trình Hội ngộ hàng năm do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp 

WOWTIMES tổ chức. 

6. Sau lễ công bố và trao bằng Niên lịch, các thông tin sẽ được công bố trên hệ thống 

các kênh truyền thông của WOWTIMES và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đồng thời gửi 

thông tin thông báo đến cá nhân – đơn vị sở hữu.  

7. Giá trị Niên lịch & Thành tựu của các cá nhân, tổ chức đơn vị được xác lập trong 

năm sẽ được công bố trên Niên giám Niên lịch & Sự kiện Việt Nam, trên các tạp chí 

liên quan do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và WOWTIMES phối hợp thực hiện. 

8. Các cá nhân, tổ chức khi giới thiệu thông tin về sự kiện Niên lịch và Thành tựu được 

WOWTIMES công nhận cần tuân thủ theo đúng nội dung xác lập trên bằng xác lập.  
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III. QUYỀN LỢI VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁC CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ SỞ HỮU 

WOWTIMES  

1. Cá nhân và đơn vị được cấp bằng xác lập do Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt 

Nam cấp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của cá nhân và đơn vị theo 

quy định. Bằng xác lập được trao cho các cá nhân, đơn vị tại sự kiện do các cá 

nhân/đơn vị tự tổ chức hoặc đón nhận tại dịp Hội ngộ do Tổ chức Niên lịch và 

Thành tựu Việt Nam tổ chức. 

2. Cá nhân/Đơn vị sở hữu bằng xác lập WowTimes được ưu tiên mời tham dự các sự 

kiện, chương trình Hội ngộ, Hội thảo do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings tổ 

chức trên toàn quốc, có cơ hội giao lưu gặp gỡ cùng cộng đồng Kỷ lục gia Việt 

Nam, gia tăng cơ hội hợp tác phát triển.  

3. Có cơ hội tham gia các chương trình hợp tác, giao thương, quảng bá sản phẩm – 

dịch vụ trong cộng đồng Kỷ lục. 

4. Cá nhân/Đơn vị sở hữu bằng xác lập WowTimes được công bố và giới thiệu rộng 

rãi trên các phương tiện truyền thông của Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt 

Nam, hỗ trợ giới thiệu thông tin trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục 

Việt Nam: 

- Đăng tải bài viết về giới thiệu về Niên lịch và Thành tựu của cá nhân/đơn vị 

trên Cổng thông tin điện tử Nienlich.vn; Kyluc.vn cùng hệ thống website chuyên 

trang gồm: Topplus.vn, Bestplus.vn, Vietworld.world, Vienkyluc.vn, 

Firstvietnam.vn, Nhasangnghiep.vn,  Bepvang.org.vn,  Idealbank.vn 

IV. QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÁC LẬP, CÔNG 

BỐ, TRAO TẶNG BẰNG NIÊN LỊCH & THÀNH TỰU VIỆT NAM 

1. Quy định về Thu phí 

Các cá nhân/đơn vị tham gia xác lập giá trị Niên lịch và Thành tựu có trách nhiệm 

đóng các khoản phí liên quan theo quy định.  

Phí xác lập được sử dụng làm chi phí cho quá trình xác minh thông tin, thực hiện các 

hoạt động tư vấn, thiết lập hồ sơ đăng ký, đề xuất, công bố, các hoạt động truyền thông 

liên quan. 

Một phần kinh phí xác lập được sử dụng để thực hiện hỗ trợ và tài trợ cho các giá trị 

Niên lịch và Thành tựu mang yếu tố cộng đồng, từ thiện xã hội… của các cá nhân, đơn vị 

cùng các hoạt động đầu tư thực hiện các Hành trình liên quan đến công bố các Top về 

Niên lịch và Thành tựu giá trị của đất nước và cá nhân/đơn vị liên quan do Tổ chức Niên 

lịch và Thành tựu kết hợp cùng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) triển khai. 
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Mức phí ghi nhận giá trị Niên lịch và Thành tựu theo quy định như sau: 

- Chi phí xác lập dành cho Cá nhân là 15-20 triệu đồng 

Riêng chi phí xác lập Niên lịch dành cho Kỷ lục gia: 10–15 triệu đồng  

- Chi phí xác lập dành cho Đơn vị là 30-40 triệu đồng 

Riêng chi phí xác lập Niên lịch dành cho Đơn vị sở hữu Kỷ lục là 20-30 triệu 

đồng  

Lưu ý: Chí phí xác lập không bao gồm thuế và các chi phí trao bằng. 

- Đối với sự kiện trao bằng Niên lịch và Thành tựu, cá nhân/đơn vị có thể chọn 02 

phương án như sau: 

1.1 Đón nhận bằng Niên lịch và Thành tựu trong Hội ngộ gần nhất do Tổ chức Niên 

lịch và Thành tựu Việt Nam tổ chức. Cá nhân/đơn vị được miễn phí tham dự 

nhận bằng cho tối đa 02 thành viên. 

1.2 Trong trường hợp, cá nhân/đơn vị tổ chức lễ đón nhận bằng tại sự kiện do cá 

nhân/đơn vị tổ chức thì toàn bộ chi phí liên quan đến lễ đón nhận, các chi phí 

liên quan cho Lãnh đạo Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam tham dự trao 

bằng do cá nhân/đơn vị chi trả. Cá nhân, đơn vị cần thông báo về sự kiện trao 

bằng trước ít nhất 14 ngày.  

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc mời lãnh đạo tham dự trao bằng Niên 

lịch và Thành tựu gồm có: 

- Chi phí liên quan đến việc tổ chức sự kiện lễ đón nhận; 

- Chi phí xe đưa đón, vé máy bay khứ hồi cho 02 - 03 đại diện; 

- Chi phí xe đưa đón sân bay/khách sạn đến địa điểm tổ chức; 

- Chi phí Khách sạn lưu trú, chi phí ăn uống cho các đại diện trong thời gian 

trao bằng; 

- Chi phí thù lao tham dự trao bằng cho các đại diện, mỗi đại diện 02 – 03 

triệu đồng. 

Trong trường hợp 1.2, Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam sẽ bố trí 

Lãnh đạo trực tiếp tham dự sự kiện do cá nhân/đơn vị tổ chức, công bố 

quyết định, trao bằng và chụp hình, ghi nhận thông tin, viết bài giới thiệu 

trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống. 

Ban tổ chức cần bố trí chỗ ngồi cho các Lãnh đạo Tổ chức Niên lịch và 

Thành tựu Việt Nam tại hàng ghế đầu, vị trí phù hợp để di chuyển lên công 

bố và trao bằng xác lập; Bố trí bộ phận lễ tân phục vụ lúc trao nhận bằng; 

Cử đại diện đón tiếp, phối hợp và đón nhận bằng xác lập và Huy hiệu từ Tổ 

chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 

- Các chi phí trên được chuyên viên của Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 

thông báo cụ thể đến các cá nhân, đơn vị. Cá nhân/Đơn vị có trách nhiệm thanh 

toán các khoản phí liên quan đến việc xác lập, chi phí phát sinh để mời lãnh đạo 

tham dự trao bằng trực tiếp trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và 

trước ngày trao bằng ít nhất 03 ngày. 
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- Trường hợp các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia truyền thông trên các kênh 

truyền thông thuộc hệ thống Niên lịch và Kỷ lục ngoài các quyền lợi đi kèm tại 

Điều III chịu các chi phí truyền thông quy định hiện hành. 

2. Các trường hợp được miễn/giảm/tài trợ phí xác lập và phí truyền thông  

- Việc ghi nhận Niên lịch và Thành tựu của các Kỷ lục gia có giá trị nội dung 

sâu sắc. 

- Các giá trị Niên lịch và Thành tựu có chiều sâu văn hóa – lịch sử, có tính sáng 

tạo đặc biệt. 

- Các giá trị Niên lịch và Thành tựu của các cá nhân/đơn vị khi tạo ra các sản 

phẩm – dịch vụ có ý nghĩa to lớn, mang lại những đóng góp giá trị cho sự 

phát triển của đất nước, xã hội, có tác dụng quảng bá các giá trị tinh hoa của đất 

nước và con người Việt Nam ra thế giới. 

- Các giá trị Niên lịch và Thành tựu nhằm phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng, 

phục vụ công tác từ thiện. 

- Các giá trị Niên lịch và Thành tựu được thực hiện bởi người khuyết tật mang 

tính ý chí. 

- Các giá trị Niên lịch và Thành tựu của các tổ chức tôn giáo, mang ý nghĩa 

phụng sự xã hội, giúp ích cộng đồng. 

- Các giá trị Niên lịch và Thành tựu trong Hành trình tìm kiếm những Giá trị 

Niên lịch và Thành tựu Việt Nam do chính Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt 

Nam thực hiện để tôn vinh đất nước và con người Việt Nam. 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

- Quy định này áp dụng cho các cá nhân, đơn vị tham gia xác lập Niên lịch và 

Thành tựu Việt Nam bởi Tổ chức Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 

(WOWTIMES). 

- Áp dụng cho các Lãnh đạo, chuyên viên của Tổ chức Niên lịch và Thành tựu 

Việt Nam để thực hiện. 

- Căn cứ quy quá trình triển khai thực hiện, Bản quy định này sẽ được điều chỉnh 

phù hợp với từng trường hợp và thời điểm cụ thể.   

- Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

- Mọi quy định trước đây, trái với Bản quy định này đều được bãi bỏ và hết hiệu 

lực thi hành.      
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VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

TW HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM 

TỔ CHỨC NIÊN LỊCH VÀ THÀNH TỰU VIỆT NAM (WOWTIMES)  

- Địa chỉ: 148, đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh                                        

- Điện thoại: (0283) 8 477 477 - Hotline: 0983 334 555 

- Đăng ký xác lập Niên lịch & Thành tựu Việt Nam:  

84 5 8 555 (Anh Đức)  - 08 333 14 555 (Cô Quyên) 

- Email: tochucnienlichvn@gmail.com - Website: www.nienlich.vn 

 

mailto:tochucnienlichvn@gmail.com
http://www.nienlich.vn/

