
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Số:  146/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Cần Thơ, ngày 19 tháng 9 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân  

đồng hành cùng thành phố đổi mới, hội nhập và phát triển” 

 

Căn cứ Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 41/KH-UBND 

ngày 17 tháng 3 năm 2017 về khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ đến năm 2020; Thực hiện phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc về "3 đồng hành và 5 hỗ trợ" tại buổi phát động phong trào 

thi đua ngày 11 tháng 10 năm 2016 “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 

phát triển”. 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện Phong trào thi 

đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Ủy ban nhân dân thành 

phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức và triển khai thực hiện với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 

theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII; doanh 

nghiệp là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế; 

2. Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua, phát huy và khuyến khích 

tính sáng tạo của doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2020 đồng thời xây dựng doanh 

nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

3. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các doanh 

nghiệp, thực sự là động lực thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng 

tạo, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định 

cho người lao động, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

4. Việc tham gia phong trào thi đua chuyên đề “Doanh nghiệp, doanh 

nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới, hội nhập và phát triển” hằng năm trên 

tinh thần tự nguyện, tự giác đăng ký thực hiện. Việc bình xét, chọn lựa và đề 

nghị khen thưởng phải thực hiện từ cơ sở đảm bảo dân chủ, công khai, minh 

bạch và kịp thời. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 
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1. Thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ cụ thể; tăng doanh thu, lợi nhuận; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, sắp xếp, 

đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.  

2. Thi đua cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp 

dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh, góp phần thực hiện tái cấu trúc và định hướng phát triển nền kinh tế theo 

hướng kinh tế tri thức, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. 

3. Thi đua xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, tiếp tục 

đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng 

và giữ gìn văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh của doanh nhân Việt Nam, 

thực hiện cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và bình đẳng. 

4. Thi đua tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia 

chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới, xây dựng thương hiệu và “chữ tín” 

trong kinh doanh. 

5. Thi đua đảm bảo an toàn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập 

cho người lao động. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, 

chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao. 

6. Thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đủ và 

vượt chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và 

sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp góp sức vì cộng đồng, an 

sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực tham gia xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. 

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chuẩn thi đua: 

a) Đối với các doanh nghiệp: 

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tổng doanh thu, lợi nhuận thực hiện cao 

hơn kế hoạch. Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng 

thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1) và đã đăng ký trong chuyên đề thi đua này.  

- Thực hiện tốt các quy định về thuế, tín dụng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy 

nổ,an toàn vệ sinh thực phẩm,... 

- Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng 

công nghệ mới, thân thiện với môi trường. Thực hiện tốt việc trích lập và sử 

dụng có hiệu quả nguồn quỹ để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; giải 

quyết nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

- Nội bộ đoàn kết. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người 

nghèo; có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. 

b) Đối với cá nhân (doanh nhân): 
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Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Lãnh đạo doanh nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

trong năm và đã đăng ký theo chuyên đề thi đua này. 

- Bản thân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

- Bản thân và doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ 

thiện, công tác an sinh xã hội do đơn vị, địa phương phát động. 

- Doanh nghiệp trong năm được bình xét đạt tiêu chuẩn đề nghị Bằng 

khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Đối tượng khen thưởng:  

a) Doanh nghiệp: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có trụ sở 

đặt tại thành phố Cần Thơ. 

b) Cá nhân: Người đứng đầu doanh nghiệp (Chủ tịch hội đồng quản trị; 

Chủ tịch hội đồng thành viên; Chủ tịch doanh nghiệp; Tổng Giám đốc; Giám đốc). 

3. Hình thức khen thưởng: 

a) Khen cấp Nhà nước: Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định hiện hành. 

b) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

c) Khen hàng năm:  

Việc khen thưởng hàng năm sẽ do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần 

Thơ chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và các đơn vị có 

liên quan xem xét, lựa chọn các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua và có nhiều đóng góp cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

d) Khen tổng kết giai đoạn (2017 - 2020): 

Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn trong số 

các doanh nhiệp, doanh nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Mục III Kế 

hoạch này và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

thành phố. 

4. Mức thưởng và kinh phí thưởng 

Mức thưởng và kinh phí thưởng được thực hiện theo quy định của Luật 

Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 

của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

5. Thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Khen cấp thành phố, hồ sơ gồm: 

- Tờ trình (kèm theo danh sách) đề nghị khen thưởng (02 bản); 

- Biên bản họp xét của cấp trình khen (02 bản);  

- Báo cáo thành tích theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ (01 bản), (đính kèm 

mẫu số 07). 
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b) Khen cấp Nhà nước: thành phần hồ sơ như Điểm a Mục này. Đối với 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (báo cáo thành tích 04 bộ); Huân chương 

Lao động hạng ba (báo cáo thành tích 05 bộ). Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định 

phải có báo cáo kết quả kiểm toán trong thời gian từ 05 năm trở lên theo quy định. 

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi trực tiếp về Ban Thi đua - Khen thưởng 

thành phố. Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật 

về thi đua, khen thưởng: 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban ngành, địa phương căn cứ vào Kế hoạch và tình hình, điều 

kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch tổ chức phát động và triển khai thực hiện đảm 

bảo nội dung, chất lượng, hiệu quả để phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh 

nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới, hội nhập và phát triển” thực sự là động 

lực để doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập (đính kèm mẫu đăng ký thi 

đua chuyên đề hàng năm). Hàng năm gửi báo cáo kết quả về Ban Thi đua - 

Khen thưởng thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

2. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - 

Khen thưởng và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch này; tổ chức khen thưởng hàng năm và tổng kết giai đoạn vào 

năm 2020. 

3. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố là cơ quan thường trực giúp Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố theo dõi đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. 

Trong quá trình triển khai thường xuyên thông tin, trao đổi với Ban Thi 

đua - Khen thưởng thành phố để kịp thời tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Trung ương; 

- TT. Thành ủy, TT.HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND TP (1ABCDEG); 

- Thành viên HĐTĐKT thành phố; 

- Các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể TP; 

- UBND quận, huyện; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TP; 

- VP UBND TP (3C); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, HK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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Mẫu: Đăng ký thi đua chuyên đề hàng năm 

(thời gian gửi đăng ký vào quý I hàng năm) 

 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ĐƠN VỊ ………..(1)                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                            ………, ngày … tháng … năm 20... 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

thực hiện chuyên đề “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành 

phố đổi mới, hội nhập và phát triển” năm 20… 

 

Hưởng ứng phát động thi đua chuyên đề “Doanh nghiệp, doanh nhân 

đồng hành cùng thành phố đổi mới, hội nhập và phát triển” hằng năm của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ.  

Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 20…, cụ thể: 

1. Đối với tập thể: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, thống nhất.  

b) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao sau:  

- Doanh thu: ……….. VN đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế: …. VN đồng; 

- Nộp thuế đúng và đủ:… 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động (BHXH, BHTN, BHYT):… 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình SXKD: …. 

- Thu nhập bình quân/người lao động/năm: … 

- Thực hiện công tác an sinh xã hội: … 

2. Đối với cá nhân: 

a) Họ và tên: ………………; chức danh: ……………………………… 

b) ………………. 

Thống nhất đăng ký thi đua: Lãnh đạo, điều hành đơn vị thực hiện hoàn 

thành các nội dung, chỉ tiêu đăng ký ở trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                      Thủ trưởng đơn vị 

- Hiệp hội Doanh nghiệp;                                                       (ký tên, đóng dấu) 
- ….; 

- Lưu:… 
(1) Nếu không có đơn vị cấp trên thi ghi tên đơn vị. 
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Mẫu số 07 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  …………., ngày…… tháng.....năm…….. 

  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………1 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin 

điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 

quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về 

năng suất, chất lượng, hiệu quả... đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua 

hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, 

mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh 

nghiệm rút ra trong đợt thi đua...2. 

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƯỞNG3 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4 
(Ký, đóng dấu) 

  

_______________ 
1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, 

địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch 

nước tặng Huân chương. 

2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà 

nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 

4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 
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