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Đồng Tháp, ngày 30 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu",
“Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, "Doanh nhân năng động sáng tạo"
tỉnh Đồng Tháp
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày
15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP
ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,
khen thưởng; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen
thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị
định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh
danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; Thông tư số
01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc quy định Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh
hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của
Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1568/TTr-SNV ngày 07 tháng 8
năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu
"Doanh nghiệp tiêu biểu", “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, "Doanh nhân
năng động sáng tạo tiêu biểu" tỉnh Đồng Tháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,

ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như điều 3;
- Ban Thi đua – Khen Trung ương (2 nơi);
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐ-KT Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KGVX.VD.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", “Doanh nghiệp nhỏ
và vừa tiêu biểu”, "Doanh nhân năng động sáng tạo tiêu biểu"
tỉnh Đồng Tháp
(Kèm theo Quyết định số: 1010 /QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 8 năm 2017
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế này quy định về đối tượng điều chỉnh, tiêu chí, trình tự thủ tục
xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu
biểu”, "Doanh nhân năng động sáng tạo tiêu biểu" đối với doanh nghiệp và
lãnh đạo doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(gọi chung là doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu).
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh:
1. Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”.
- Các doanh nghiệp có trụ sở hoặc chi nhánh đặt tại tỉnh Đồng Tháp, có
thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, không phân biệt lĩnh vực, ngành nghề.
- Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các hoạt động cộng đồng tại địa
phương.
2. Danh hiệu “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”.
- Các doanh nghiệp có trụ sở hoặc chi nhánh đặt tại tỉnh Đồng Tháp, có
thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên, không phân biệt lĩnh vực, ngành nghề.
- Doanh nghiệp có quy mô nhỏ (theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày
30/6/2009), cụ thể:
Quy mô

Doanh nghiệp nhỏ

Khu vực

Tổng
nguồn vốn

1. Nông, lâm nghiệp
và thủy sản

20 tỷ đồng
trở xuống

Số lao động
Từ trên 10
người đến
200 người
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Doanh nghiệp vừa
Tổng nguồn
vốn

Số lao động

Từ trên 20 tỷ
đồng đến 100
tỷ đồng

Từ trên 200 người
đến 300 người

Quy mô
Khu vực

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Tổng
nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn
vốn

Số lao động

2. Công nghiệp và
xây dựng

20 tỷ đồng
trở xuống
10 tỷ đồng
trở xuống

Từ trên 20 tỷ
đồng đến 100
tỷ đồng
Từ trên 10 tỷ
đồng đến 50
tỷ đồng

Từ trên 200 người
đến 300 người

3. Thương mại và
Dịch vụ

Từ trên 10
người đến
200 người
Từ trên 10
người đến 50
người

Từ trên 50 người
đến 100 người

- Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo”: Doanh nhân là người
lãnh đạo doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp, có thời gian điều hành
doanh nghiệp từ 05 năm trở lên, đang giữ các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng
quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc.
Điều 3. Không xét tặng danh hiệu "doanh nghiệp tiêu biểu" đối với
doanh nghiệp vi phạm một trong các quy định sau:
1. Lãnh đạo doanh nghiệp được quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Quy chế
này vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh
trong doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Doanh nghiệp (do chủ quan) để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng
gây chết người; xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ gây
thiệt hại lớn.
3. Doanh nghiệp không giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính
sách theo quy định của pháp luật để xảy ra ngừng việc tập thể.
4. Vi phạm pháp luật về môi trường, bị đánh giá phân loại là cơ sở gây
ô nhiễm môi trường.
Điều 4. Danh hiệu "doanh nghiệp tiêu biểu", "doanh nhân tiêu biểu"
tỉnh Đồng Tháp được bình xét và trao tặng định kỳ 02 năm một lần vào dịp kỷ
niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (theo năm tổ chức).
Các doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu "doanh nghiệp tiêu biểu",
"doanh nhân tiêu biểu" theo Quy chế này là điều kiện để được xét chọn tham
gia các giải thưởng khác do Chính phủ, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã
hội Trung ương tổ chức.
Chương II
TIÊU CHÍ XÉT DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Điều 5. Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”:
1. Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” được xét tặng cho doanh
nghiệp đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quy chế này.
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2. Doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định qua
các năm (thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính).
3. Doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá
trình sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt việc giữ gìn bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và
cộng đồng (không bị khiếu nại, xử phạt môi trường).
- Thực hiện tốt các chính sách với người lao động, đảm bảo đời sống,
việc làm ổn định cho người lao động (tiền lương, các bảo hiểm bắt buộc theo
quy định; đảm bảo an toàn lao động; chính sách phúc lợi cho người lao động;
chính sách phát triển nguồn nhân lực; không xảy ra đình công, tranh chấp lao
động tập thể).
- Những đóng góp của doanh nghiệp đối với địa phương (các hoạt động
xã hội doanh nghiệp đã tham gia).
Điều 6. Danh hiệu “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”:
1. Danh hiệu “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu” được xét tặng cho
doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quy chế
này.
2. Doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định qua
các năm (thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính).
3. Doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá
trình sản xuất kinh doanh như hoàn thành nghĩa vụ về thuế, không bị khiếu
nại hay xử phạt về môi trường, giải quyết việc làm và thực hiện tốt các chính
sách cho người lao động.
Điều 7. Danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo”:
1. Danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo” được xét tặng cho cá
nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Quy chế này.
2. Doanh nhân là người lãnh đạo doanh nghiệp có trụ sở hoặc chi nhánh
tại tỉnh Đồng Tháp, có thời gian điều hành doanh nghiệp từ 05 năm trở lên,
đang giữ các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,
Phó Giám đốc.
3. Doanh nhân là người có sáng tạo trong kinh doanh và điều hành quản
lý doanh nghiệp, thể hiện qua báo cáo thành tích của doanh nhân, những kết
quả đã đạt được trong thời gian điều hành góp phần nâng cao hiệu quả kinh
doanh, phát triển hình ảnh, thương hiệu và uy tín tạo nền tảng phát triển bền
vững doanh nghiệp.
- Những thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong công tác điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động ứng dụng công nghệ trong kinh
doanh nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng, thương hiệu uy tín
cho doanh nghiệp và hữu ích cho cộng đồng.
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- Những thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng
hình ảnh, văn hóa, nét đặc trưng, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp ảnh hưởng
tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Những chương trình, kế hoạch đã hoặc sẽ triển khai nhằm thúc đẩy
doanh nghiệp phát triển bền vững.
4. Doanh nhân là người lãnh đạo doanh nghiệp đạt kết quả sản xuất
kinh doanh tăng qua các năm. Chấp hành tốt nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế.
5. Doanh nhân là người thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp
luật của Nhà nước; và là người lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động đúng các
quy định của pháp luật về doanh nghiệp qua các năm.
- Thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế và không nợ thuế hàng năm.
- Thực hiện tốt việc giữ gìn bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và
cộng đồng (có xây dựng quy trình sản xuất thân thiện môi trường, có hệ thống
xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định; không bị khiếu nại xử
phạt về môi trường).
- Thực hiện tốt chính sách với người lao động, đảm bảo đời sống, việc
làm ổn định cho người lao động (tiền lương, các bảo hiểm bắt buộc theo quy
định; đảm bảo an toàn lao động; chính sách phúc lợi cho người lao động; các
chương trình đào tạo, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách
khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo; không xảy ra đình công, tranh
chấp lao động tập thể).
6. Những đóng góp của doanh nhân đối với cộng đồng:
- Những đóng góp của doanh nhân đối với sự phát triển doanh nghiệp,
kinh tế địa phương và khu vực (thông qua các bài viết, ý kiến chia sẻ kinh
nghiệm thực tế trong các hội nghị, hội thảo, các sự kiện của địa phương và
khu vực).
- Những đóng góp đối với cộng đồng thông qua các hoạt động vì cộng
đồng (các chương trình từ thiện, chương trình bảo vệ môi trường,...).
Điều 8. Hình thức khen thưởng:
1. Căn cứ kết quả do Hội đồng xét chọn danh hiệu "doanh nghiệp tiêu
biểu", "doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Đồng Tháp đánh giá; các doanh nghiệp,
doanh nhân được xét tặng danh hiệu "doanh nghiệp tiêu biểu", "doanh nhân
tiêu biểu" tỉnh Đồng Tháp sẽ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh trao Giấy
công nhận, tặng phẩm lưu niệm kèm theo (Cúp + Logo biểu trưng tỉnh Đồng
Tháp).
Số lượng được tôn vinh:
- Đối với doanh nhân năng động sáng tạo: từ 10 - 15 doanh nhân.
- Đối với doanh nghiệp tiêu biểu: tối đa 20 doanh nghiệp.
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- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu: từ 10 - 15 doanh nghiệp.
2. Được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho các
doanh nghiệp hoặc doanh nhân có 02 lần liên tục được công nhận danh hiệu
"doanh nghiệp tiêu biểu", "doanh nhân tiêu biểu". Mức thưởng theo quy định
hiện hành.
3. Được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét đề xuất, trình Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen Thủ tướng cho các doanh nghiệp, doanh
nhân có 05 lần liên tục được công nhận danh hiệu "doanh nghiệp tiêu biểu",
"doanh nhân tiêu biểu" (theo quy định của trung ương).
Chương III
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT
Điều 9. Trình tự thủ tục xét tặng danh hiệu:
1. Doanh nghiệp, Doanh nhân đề nghị công nhận danh hiệu.
Định kỳ 2 năm một lần, các Doanh nghiệp xem xét, đối chiếu các tiêu
chuẩn theo Quy chế này, hoàn chỉnh và gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh
hiệu về Sở Nội vụ, hạn chót ngày 30/7 (năm xét chọn).
2. Tổng hợp kết quả, thẩm định hồ sơ
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổng hợp phân loại hồ sơ, thẩm
định tiêu chuẩn; phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công thương, Ban
Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh và các cơ quan, ban,
ngành có liên quan thống nhất kế hoạch trình Hội đồng xét chọn danh hiệu
"Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Đồng Tháp xét duyệt
hồ sơ, đồng thời công bố danh sách dự kiến khen thưởng trên Báo Đồng
Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp để lấy ý kiến dư luận xã hội.
Điều 10. Hội đồng xét chọn danh hiệu:
1. Giám đốc Sở Nội vụ: Chủ tịch Hội đồng.
2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Chủ tịch thường trực Hội
đồng.
3. Giám đốc Sở Công thương: Phó Chủ tịch Hội đồng.
4. Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau đây tham gia với tư cách là thành
viên Hội đồng:
- Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sở Tài chính.
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.
- Cục Thuế Tỉnh.
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- Cục Hải quan Tỉnh.
- Công an Tỉnh.
- Liên đoàn Lao động Tỉnh.
- Bảo hiểm Xã hội Tỉnh.
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh.
- Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh.
- Hiệp Hội doanh nghiệp Tỉnh.
- Hội doanh nhân trẻ Tỉnh.
Hội đồng xét chọn Danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân
tiêu biểu" có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, tham mưu cho Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định tặng danh hiệu.
Điều 11. Hồ sơ tham gia bình xét khen thưởng:
1. Đối với doanh nghiệp:
a) Đơn đăng ký tham gia xét thưởng của doanh nghiệp (Mẫu 1, 2).
b) Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
c) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp (Mẫu 4).
2. Đối với doanh nhân:
- Đơn đăng ký tham gia xét thưởng của doanh nhân có xác nhận của
doanh nghiệp (Mẫu 3).
- Báo cáo thành tích của doanh nhân (Mẫu 5) số lượng 03 bản, có xác
nhận của đơn vị nơi doanh nhân làm việc (Nếu là chủ của doanh nghiệp thì
khỏi phải xác nhận).
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Kinh phí tổ chức thực hiện:
1. Doanh nghiệp tham gia bình chọn không phải đóng bất kỳ một khoản
phí nào cho Ban tổ chức.
2. Kinh phí tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”,
“Doanh nhân tiêu biểu” và tiền thưởng được chi từ nguồn Quỹ thi đua, khen
thưởng của tỉnh.
3. Sở Nội vụ dự toán kinh phí, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban
nhân dân Tỉnh phê duyệt.
Điều 13. Xử lý vi phạm
1. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp, doanh nhân kê khai, báo cáo
thành tích không trung thực nhưng đã được tôn vinh khen thưởng, Chủ tịch
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UBND Tỉnh ra Quyết định thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận và thông báo
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong xét, đề nghị tôn vinh
danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tùy theo tính chất, mức độ vi
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật và
không được tham gia xét, tôn vinh cũng như các danh hiệu thi đua, hình thức
khen thưởng khác của tỉnh trong thời gian 05 năm kể từ ngày bị phát hiện.
Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:
1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh) tham mưu Ủy ban
nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu
"Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Đồng Tháp theo quy
định.
Hướng dẫn cho các Doanh nghiệp, Doanh nhân hoàn chỉnh hồ sơ, thủ
tục và báo cáo thành tích theo quy định của Quy chế này.
2. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp tổ chức
tuyên truyền các nội dung Quy định về xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp
tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
3. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội Tỉnh, Uỷ ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quy định này đến các doanh nghiệp
thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, địa phương biết và tham gia.
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố; các đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất
UBND Tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Digitally signed by
Ủy ban nhân dân
Tỉnh
DN: c=VN, o=UBND
tỉnh Đồng Tháp,
l=Đồng Tháp, cn=Ủy
ban nhân dân Tỉnh
Date: 2017.08.30
16:45:42 +07'00'

Đoàn Tấn Bửu
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Mẫu 1
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
...................ngày.........tháng.........năm 2017
ĐĂNG KÝ KHEN THƯỞNG “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU”
___________
Kính gửi: Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1. Tên Doanh nghiệp:
2. Địa chỉ doanh nghiệp:
3. Năm thành lập:
4. Ngành nghề:
5. Điện thoại/Fax:
6. Tên người đại diện:
7. Giới tính:
8. Di động:
9. Email:
10. Chức vụ:
II. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ
1. Họ và tên người liên hệ:
2. Chức vụ:
3. Di động:
4. Email:
.............................Xin đăng ký tham gia khen thưởng “Doanh nghiệp tiêu
biểu” và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong phiếu
đăng ký./.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ
(ký tên đóng dấu)
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Mẫu 2
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
...................ngày.........tháng.........năm 2017
ĐĂNG KÝ KHEN THƯỞNG “DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
TIÊU BIỂU”
___________
Kính gửi: Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1. Tên Doanh nghiệp:
2. Địa chỉ doanh nghiệp:
3. Năm thành lập:
4. Ngành nghề:
5. Điện thoại/Fax:
6. Tên người đại diện:
7. Giới tính:
8. Di động:
9. Email:
10. Chức vụ:
II. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ
1. Họ và tên người liên hệ:
2. Chức vụ:
3. Di động:
4. Email:
.............................Xin đăng ký tham gia khen thưởng “Doanh nghiệp nhỏ và
vừa tiêu biểu” và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong
phiếu đăng ký./.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ
(ký tên đóng dấu)
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Mẫu 3
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
...................ngày.........tháng.........năm 2017
ĐĂNG KÝ KHEN THƯỞNG
“DOANH NHÂN NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO”
___________
Kính gửi: Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng)

I. THÔNG TIN DOANH NHÂN
1. Họ và tên doanh nhân:
2. Ngày, tháng, năm sinh; giới tính:
3. Nguyên quán; nơi thường trú:
4. Chức vụ:
5. Di động:
6. Email:
II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1. Tên Doanh nghiệp:
2. Địa chỉ doanh nghiệp:
3. Năm thành lập:
4. Ngành nghề:
5. Điện thoại/Fax:
6. Website, Email:
.............................Xin đăng ký tham gia khen thưởng “Doanh nhân năng động
sáng tạo” và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin trong phiếu
đăng ký./.
Xác nhận của Doanh nghiệp
(ký tên đóng dấu)

Doanh nhân đăng ký
(ghi rõ họ và tên)
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Mẫu 4
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Danh hiệu “Doanh nghiệp.......................”
_____________

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:
4. Fax:
5. Email:
6. Năm thành lập:
7. Ngành nghề kinh doanh:
II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH
1. Thành tích của Doanh nghiệp (báo cáo thành tích nổi bật của doanh
nghiệp).
1.1. Doanh nghiệp đạt kết quả sản xuất kinh doanh ổn định (yêu cầu
đính kèm báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện đầy đủ các số
liệu tài chính).
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
1.2. Doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật
của Nhà nước; hoạt động đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp,
như:
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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a) Thực hiện đầy đủ các khoản nộp về ngân sách, thực hiện tốt việc gìn
giữ bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và cộng đồng (bảng số liệu kèm
theo).
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
b) Thực hiện tốt các chính sách với người lao động
- Tiền lương trung bình/lao động/tháng ..........................................
- Về chế độ bảo hiểm: .....................................................................
- Về điều kiện làm việc, ATVSLĐ...................................................
- Chính sách phúc lợi dành cho người lao động..............................
- Khác..............................................................................................
(bảng số liệu kèm theo)
c) Những đóng góp của Doanh nghiệp cho địa phương và khu vực
(tham gia phong trào, các hoạt động góp phần phát triển kinh tế xã hội địa
phương và khu vực). ......................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
d) Các bằng khen, giấy khen đạt được của doanh nghiệp (nếu có).
..............................xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu
trong báo cáo thành tích này và đề nghị được tham gia bình xét./.
......................, ngày.........tháng..........năm..............
DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu 5

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN......

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN DOANH NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, Ngày......tháng.......năm......

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu "doanh nhân năng động sáng tạo"
tỉnh Đồng Tháp
I. Thông tin cá nhân
- Họ và tên: ...............................................Giới tính:.................
- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................
- Đơn vị công tác:......................................................................
- Chức vụ:..............................................Từ năm:......................
- Chức năng, nhiệm vụ chính:...................................................
- Chỗ ở hiện nay:.......................................................................
- Điện thoại:.......................................Mobile:...........................
II. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp:............................................................ ......
- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:..............................
- Địa chỉ:...................................................................................
- Tel:.......................................Fax:........................... ...............
- Email:..................................Website:....................................
Thành tích đạt đưọc từ năm.............đến năm......................
1. Thành tích cá nhân:
a) Có sáng tạo trong kinh doanh và điều hành quản lý doanh nghiệp:
- Những thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong công tác điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động ứng dụng công nghệ trong kinh
doanh nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng, thương hiệu uy tín
cho doanh nghiệp và hữu ích cho cộng đồng.
- Những thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng
hình ảnh, văn hóa, nét đặc trưng, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp ảnh hưởng
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tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Những chương trình, kế hoạch đã hoặc sẽ triển khai nhằm thúc đẩy
doanh nghiệp phát triển bền vững.
c) Lãnh đạo doanh nghiệp đạt kết quả sản xuất kinh doanh tăng qua các
năm.
d) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; và
là người lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động đúng các quy định của pháp luật
về doanh nghiệp qua các năm:
- Chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế.
- Thực hiện tốt việc giữ gìn bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và
cộng đồng (có xây dựng quy trình sản xuất thân thiện môi trường, có hệ
thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định; không bị khiếu nại
xử phạt về môi trường).
- Thực hiện tốt chính sách với người lao động, đảm bảo đời sống, việc
làm ổn định cho người lao động (tiền lương, các bảo hiểm bắt buộc theo quy
định; đảm bảo an toàn lao động; chính sách phúc lợi cho người lao động; các
chương trình đào tạo, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách
khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo; không xảy ra đình công, bãi
công).
e) Những đóng góp của doanh nhân đối với cộng đồng:
- Những đóng góp của doanh nhân đối với sự phát triển doanh nghiệp,
kinh tế địa phương và khu vực (thông qua các bài viết, ý kiến chia sẻ kinh
nghiệm thực tế trong các hội nghị, hội thảo, các sự kiện của địa phương và
khu vực).
- Những đóng góp đối với cộng đồng thông qua các hoạt động vì cộng
đồng (các chương trình từ thiện, chương trình bảo vệ môi trường,...).
Cùng các Bằng khen, Giấy khen khác của Doanh nhân (nếu có).
2. Cùng tập thể lãnh đạo Doanh nghiệp và công nhân viên chức
lao động trong những năm qua đạt được các chỉ tiêu kỉnh tế cơ bản
như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ số/năm

Năm........

- Tổng số
- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế
- Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu
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Năm........

Năm.......

Chỉ số/năm

Năm........

Năm........

Năm.......

- Xuất khẩu
- Nhập khẩu
- Đóng góp ngân sách (các
loại thuế)
- Số CNVCLĐ được tham gia
BHYT, BHXH/tổng số
CNVCLĐ
- Bình quân thu nhập đầu
người/tháng
- Tổng số tiền tham gia các
hoạt động xã hội, từ thiện
- Nợ phải trả quá hạn
- Hệ số thanh toán nợ đến hạn

3. Đánh giá nhũng năng lực chủ yếu của doanh nghiệp, những yếu tố
tạo nên thành công và khác biệt so với các doanh nghiệp khác, khả năng
hội nhập.
4. Phương hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời
gian tới.
Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai sót
tôi xin chịu trách nhiệm.

Xác nhận của Doanh nghiệp

Người viết (doanh nhân)

(ký tên, đóng dấu)

(ghi rõ họ và tên)
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