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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Khen thưởng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp thành phố Nha
Trang sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu”
Thực hiện Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của
UBND thành phố Nha Trang về phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp
thành phố Nha Trang sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu”; theo đó quý I hàng năm, UBND thành phố tổ chức biểu dương, khen
thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động sản xuất giỏi, kinh doanh
giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.
Hàng năm, để chuẩn bị tổ chức biểu dương, khen thưởng các doanh
nghiệp, doanh nhân, người lao động sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu nhằm kịp thời động viên các doanh nghiệp, doanh nhân và
người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp
thành phố Nha Trang sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua), UBND thành phố Nha Trang
ban hành Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Tất cả các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động đang hoạt động
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang có thành tích xuất sắc
trong tham gia Phong trào thi đua.
II. TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG
1. Đối với doanh nghiệp:
- Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Có các chương trình, kế
hoạch, biện pháp tham gia, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi
đua trong phạm vi doanh nghiệp;
- Thực hiện đúng pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai,
xây dựng, thuế, tài chính, hải quan, an ninh trật tự, môi trường, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các quy định khác có
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững, có tốc độ
tăng trưởng hàng năm về các chỉ tiêu như sau:
+ Giá trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+ Lợi nhuận;
+ Doanh thu;
+ Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu).
+ Thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai nộp thuế và hoàn thành 100%
nghĩa vụ thuế; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính và các khoản thu khác
của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
+ Đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn;
+ Các chỉ tiêu khác có liên quan đều tăng trưởng cao hơn so với năm trước.
- Giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho từ 20 lao động trở lên;
- Hàng năm Doanh nghiệp thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí;
- Thực hiện đề xuất khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng kịp thời, xứng
đáng các doanh nhân, người lao động sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu;
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc
cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo; bảo vệ
môi trường sinh thái. Không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công,
mất an ninh trật tự, cháy nổ, tai nạn lao động chết người;
- Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (đối với đơn
vị có tổ chức Đảng), Công đoàn và tổ chức đoàn thể vững mạnh.
- Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán phải có Báo cáo kết
quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền trong thời gian 05 năm
trước thời điểm đề nghị khen thưởng. Đối với doanh nghiệp không thuộc đối
tượng kiểm toán trong báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng
kiểm toán.
2. Đối với Doanh nhân:
- Là chủ doanh nghiệp hoặc tương đương;
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước;
- Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua;
- Có sáng kiến, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong
trào thi đua trong phạm vi doanh nghiệp; vận động người lao động tham gia các
phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và
công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
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- Lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu, nộp ngân sách hàng năm cao hơn kế hoạch được giao;
- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường tại địa
phương.
3. Đối với người lao động:
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước;
- Tích cực tham gia phong trào thi đua;
- Lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, trong
lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm;
- Tích cực tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức,
trình độ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề do doanh nghiệp tổ chức.
III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động thi đua sản xuất giỏi,
kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được xem xét các hình thức
khen thưởng và quyền lợi như sau:
- Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.
- Được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
- Được ưu tiên giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm của
doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin, truyền thông của thành phố như
Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phương tiện truyền
thông khác của thành phố Nha Trang.
- Năm 2020, UBND thành phố tổ chức sơ kết Phong trào thi đua và xem
xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc tiêu biểu đề nghị khen thưởng cấp
Nhà nước.
IV. HỒ SƠ, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
a) Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp: 03 bản;
b) Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua - Khen thưởng của doanh
nghiệp: 03 bản;
c) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp (Theo mẫu báo cáo số 07 Nghị
định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ): 03 bản;
d) Các tài liệu chứng minh có liên quan: 03 bộ.
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2. Thời gian đề nghị khen thưởng:
- Các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị khen
thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố (qua Phòng
Nội vụ) trước ngày 15/02 hàng năm.
- Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố (qua Phòng
Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế thành
phố và các cơ quan liên quan thẩm định trình UBND thành phố khen thưởng và
trình cấp trên khen thưởng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Nội vụ thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Tài
chính – Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức biểu dương,
khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động sản xuất giỏi,
kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hàng năm.
2. Các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai và
thực hiện Hướng dẫn này theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác;
- Đài Phát thanh thành phố, Cổng thông tin Điện tử thành phố có trách
nhiệm tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn này, thường xuyên thông tin tuyên
truyền Phong trào thi đua và các doanh nghiệp tiêu biểu trong Phong trào thi
đua.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh
đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời phản ánh bằng văn bản về
UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ thành phố) để sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp./
Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (b/c);
- TT. Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- TT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Đài Truyền thành thành phố;
- Lưu: VT (90b).
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