
2UBND THANH PHO HA NQI 
S% CONG THUONG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do — Hinh phüc 

Ha Nói, ngày 
,90 

 tháng 3 nám 2020 S: AAf- /SCT-VP 
V/v khen thuâng tng kt khi 
doanh nghip nám 2019 và xét tng 
"Ciip ThAng Long" nAm 2020 trên 
dja bàn thành phô Ha Ni. 

KInh gri: Các Doanh nghip hot dng trên linh vçrc Cong Thucmg 
trén dja bàn Thành phô Ha Ni. 

Th?c hin Quy& dnh s 17/2019/QD-UBND ngày 07/10/2019 cña UBND thành 
phô Ha Ni ban hành Quy chê khen thithng doanh nghip trên da bàn Thành phô Ha 
Ni; Cong van so 03/FfDTD-BTD ngày 12/3/2020 cña Hi dông Thi dua - Khen thiRmg 
Thành phô ye vic khen thixmg tng kêt khi doanh nghip näm 2019 và xét tang "Cap 
Thäng Long" näm 2020 trên dja bàn thành phô Ha Ni; 

Sâ Cong Thixcmg Ha Ni huâng dan khen thuâng khôi doanh nghip trên lTnh v'rc 
Cong Thucrng trên dja bàn thành phô Ha Ni nhr sau: 

I. MIEN THIJNG TONG KET KHOI DOAMI NGHIEP 

1. Di vó'i khen thirô'ng thành tIch toàn diên (theo 10 khO'i, nganh): 

a) Tiêu chuin khen thu'ô'ng: 
Thirc hin theo quy dnh ti diêu 6, Quyet djnh so 17/2019/QD-UBND (Co trIch 

pht ltc dInh kern theo). 

b) Ho so' khen thwö'ng di vó'i doanh nghip (C Thi dna cüa ChInh phñ: 04 b; 
khen tlnrO'ng cap Thành phô: 02 b, theo mu), bao gôm: 

- Ti trinh; Biên bàn hçp Hi dông thi dna, khen thuâng cüa cap trinh khen; 
- Bang châm dim doanh nghip có xác nh.n cüa cap trmnh khen (theo máu sO 1); 
- Báo cáo thành tIch cüa doanh nghip có xác nhn cüa cap trinh khen (theo máu 

so 2); 
- Báo cáo tài chmnh cüa doanh nghip näm 2019 (báo cáo dâ dirçrc kiêm toán; dôi 

vâi các doanh nghip không thuc dôi tucrng bat buc phài kiêm toán thi trong báo cáo 
thành tIch phái nêu 1 do; Doi vâi doanh nghiêp dê nghj C thi dna cña ChInh phñ phãi 
co báo cáo ket qua kiêm toán trong thai gian tr 05 nàm tth len tInh den nãm xét khen 
thuOng (tz 2019 trà ye trithc); 

- VAn bàn xác nhn cüa ca quan quàn 1 nba nuc theo ngành, linh vrc dôi vi 
doanh nghip de ngh khen thung (thôi diem xác nhn den hêt tháng 02 11am 2020), 
gôm: thue; bão hiêm xA hi; bão v môi trung trong qua trInh san xuât - kinh doanh; an 
toàn v sinh lao dng, an toàn ye sinh thirc pham; chap hành pháp 1ut và cong tác phOng 
cháy chüa cháy (nêu co). 

- VAn bàn xác nhân cüa chmnh quyn dja phuong ye vic chap hành chü tnxcmg cüa 
Dàng, chinh sách pháp luât cüa nhà rnrâc va cac quy djnh cüa da phuo'ng nai doanh 
nghip dOng tren da bàn và noi cá nhân dang cu trü (là ngui quãn 1', diêu hành doanh 
nghip dë nghj khen thuâng) tai  thi diem doanh nghip dé nghj khen thithng. 

- Kêt qua xep loi hoit dông cüa to chirc Dàng, doàn the cüa doanh nghip (nêu to 
chirc Dãng, doàn the sinh hot tai  da phuang). Dôi vOi doanh nghip de nghj xét C thi 
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dna cña Chinh phü, k& qua xp 1oi hoat dng cüa t chirc Dãng, doàn th phái duçc 
dánh giá "Hoân thành xuât sac nhim vi". 

- Các tài lieu chi'rng minh két qua thành tIch cüa doanh nghip nhu: Dóng góptü 
thin xa hi; quyêt djnh cOng nhn hoc bang chirng nhn sang chê, cOng nhn san phâm 
cong nghip chü 1rc Thành phô, giâi thuâng và các kêt qua khãc (nêu có). 

c) Ho so dê ng Chü tjch UBND Thành phô tang bang khen dOi vâi cá nhân 
nguô'i quãn trj, diêu hành doarth nghip: Gri kern báo cáo thânh tIch cá nhân (theo máu 
so 3) cüng ho so khen tp the doanh nghip. 

dThàihinn5phôsTx: 
Doanh nghip gui ho so ye Sâ COng Thuong Ha Ni (so 331 duô'ng Câu Giây, 

qun Câu Giây, Ha Ni) tru*c ngày 05/4/2020 (kern theo file word gth vào hOrn thu' din 
ti' cia can b5 TDKT S& Cong Thwo'ng. tranbinhnghia soctD,hanoi.gov.vn  hoc 
xhcnghiagrnail. corn). 

2. Dôi vó'i khen thirO'ng thành tIch theo linh virc (theo linh vu'c: An sinh xã h5i, 
Xuât kháu): 

a) Tiêu chuân k/zen thwó'ng: Thirc hin theo quy djnh ti Diêu 7, Quyêt djnh so 
17/2019/QD-UBND (CO pht lc trIch dinh kern). 

b) H so' k/zen thu'óng theo linh vy'c di vO'i doanh nghip (CY Thi dna Thành 
phO và Bang khen Thành phO: 02 b, theo mu), gm: 

- T trInh cüa SO', ngânh, don v thuO'ng tr1rc linh vrc; 
- Báo cáo torn tat thànhtIch dOi vO'i doanh nghip dê ng khen thuO'ng, trong do 

ghi rO thành tIch, cOng trang de de ngh khen thuO'ng theo thñ tVc  don giãn (theo rndu so 
4). 

c)ThO'ihçznn5phso': 
Doanh nghip gi:ri ho so ye SO' Cong Thuong Ha Ni (sO 331 duô'ng Câu Giây, 

qun Câu Giây, Ha Nôi) trithc ngày 25/3/2020 (kern theo file word gi'ti vào hOrn thu' din 
ti' cia can b TDKT Sà COng Thu'oiig.' tranbinhnghia_socthanoi.gov.vn hoc 
xhcnghiagrnail. corn). 

II. XET TNG GL&I THING "CI5P THANG LONG NAM 2020: 

1. Tiêu chun xét khen thtrO'ng: 

Doanh nghip d ngM xét tang "Cup Thang Long" phai có 02 näm lien tc (2018 
và 2019) dt diem chuân tr 80 diem trO' len theo Bang tiêu chI châm diem duc quy djnh 
tai phi iiic so i kern theo Quyet djnli sO 17/2019/QD-UBND. 

Trtthng hcp có nhiu doanh nghip cüng dtt tieu chun, uu tiên xét ch9n di vó'i 
doanh nghip da duçc khen thumg thành tIch tOng kêt näm cüa Thành phO trong thO'i 
gian tr nãrn 2017 den nãm 2019 (thi' tc u'u tiên: Cv&  Thi dua cia ChInhphz, C& Thi dua 
cia ThOnhphO, Bang khen cia UBND Thànhph). 

2. Ho so' d nghj xét, tng Giãi thirO'ng "Cñp Thãng Long" (02 b, theo miu): 
- T? trInh; Biên ban hop Hi dOng thi dua, khen thuO'ng cüa cap trInh khen; 
- Bang chârn diem doanh nghip (02 nArn 2018 và 2019) có xác nhn cüa cap trInh 

khen (theo rnáu sO 5); 
- Báo cáo thành tIch cüa doanh nghip näm 2018 và 2019 cO xác nhn cüa cap 

trInh khen (theo rndu sO 6); 
- Báo cáo tài chInh cüa doanh nghip näm 2018 và näm 2019 (báo cáo dã dugc 

kiêm toán; dOi vO'i các doanh nghip khOng thuc di tuclng bat buc phái kiêm toán thI 
trong báo cáo thãnh tIch phãi nêu l do; 
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KT. GIAM DOC 
GIAMDOC 

- Van bàn xác nhn cüa co' quan quãn l nhà nuc theo ngành, linh virc dôi vâi 
doanh nghip dê nghj khen thu&ng (thôi diem xác nhn den hêt tháng 6 11am 2020), 
gôm: thuê; bão hiêm xã hi; bào v môi triRmg trong qua trinh san xuât - kiuh doanh; an 
toàn v sinh lao ctng, an toàn v sinh thrc phm; chap hành pháp lut và cong tác phOng 
chãy chüa chay (nu cO). 

- Van bàn xác nhn cüa chInh quyn dia phucmg v vic chap hành chü truo'ng cüa 
Dãng, chInh sách pháp luât cüa nha rniâc va cac quy dnh cüa da phrrong nai doanh 
nghip dOng trên dja bàn và nai cá nhân dang cu trü (là nguO'i quàn l, diêu hành doanh 
nghip dê nghj khen thuâng) tai  thO'i diem doanh nghip dé nghj khen thumg. 

- Kêt qua xep ba1  hoat dng cña t chirc Dãng, doàn the cüa doanh nghip (nêu to 
chüc f)âng, doàn the sinh hoat tai  da phuang). 

- Các tài lieu ch(rng mirth kêt qua thành tIch cüa doanh nghip rthu: Dong gop tr 
thin xä hi; quyêt djnh cong nhn hoc bang chirng nhn sang chê, Cong nhn san phâm 
cong nghip chu lrc Thàrth phô, giái thuing và các kêt qua khác (neu co). 

3. ThOi hn np h1 so': 

Doarth nghip giri h so' v Sâ Cong Thrrang Ha Ni (s 331 dung Câu Giây, 
qun Câu Giây, Ha Ni) trir&c ngày 10/7/2020. 

* Lu'u j: Tai  thai diem de nghj xét khen thu&ng, doanh nghip phãi dam báo chap 
hành tot nghia vi np ngân sách nhà nuOc, dóng bão hiêm xa hi dOi vâi lao dng tai 
doanh nghip, dam bão tt cOng tác an toàn lao dng, phông chong cháy nO, môi trrrmg 
tai nai san xuât kinh doanh và chap hành t& các ni quy, quy dinh tai  dja phucing nai dan 
vj dóng trên dja bàn. 

Sâ Cong Thucxng Ha Nôi d nghj iânh dao  các doanh nghip san xut kinh doanh 
trong lTnh v.rc Cong Thuo'ng trên da bàn triên khai thirc hin Cong van nay dam bão tiên 
do chung cüa Thành phô. Trong qua trInh thirc hin nêu có viràng mac, lien h vi 
Thu?mg trrc Hi dong Thi dua - Khen thuO'ng cüa Sâ Cong Thi.ro'ng Ha Ni dê huó'ng 
dan, giâi quyêt./. 

No'i nh/in: 
-Nliixdegiri; 
- Die Giám doe s (DO báo cáo); 
- Các PGD Si (De chi dao); 
- Các PhOng: KH-TC-TH; QLCN, 
QLTM (DO phôi hcrp); 
- Lu'u VT, TT HD TDKT S, 
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Phu luc (Trich) 
Quyêt dinh so 17/2019/QD-UBND ngày 07/10/2019 cüa UBND Thãnh phô ye 

vic ban hành Quy chê khen thir&ng doanh nghip 
trên dja bàn thành phô Ha Ni 

Diu 6. Tiêu chun xét khen thu'&ng thành tIch toàn din 
1. Tiêu chuân xét tang C? thi dua cña ChInh phü 
C thi dna cüa ChInh phü xét tang cho doanh nghip dtt cac tiêu chuân theo quy 

dinh tai  Diêu 25 Luât Thi dna, Khen thuóng, Diu 11 Nghi djnh so 91/2017/ND-CP, có 
thành tIch tiêu biêu xuât sac dan dau khoi, ngành kinh doanh trong so các doanh nghip 
dat tiêu chuân tang C thi dna cüa Uy ban nhân dan Thành phô. 

2. Tiêu chuân xét tang C?i thi dua cüa Uy ban rthân dan Thành phô: 
C? thi dna cüa Uy ban nhân dan Thành phô xét t.ng cho doanh nghip dt các tiêu 

chuân theo quy dinh tai Diêu 26 Luât Thi dua, Khen thuâng, Diêu 12 NgM djnh so 
91/2017/ND-CP, có thành tIch tiêu biêu xuât sac, châm diem dat  tilt 90 diem trâ len theo 
Bang tiêu chI chârn diem doanhnghip (Pht l.ic so' 1 Quy chê' nay,). 

3.Tiêu chuân xét tang Bang khen cilia Uy ban nhân dan Thành phô: 
Bang khen cilia Chili tch U ban nhan dan Thành phô ducic tng cho doanh nghip, 

cá nhan dat  các tiêu chuân theo quy dinh tai Diêu 72, Luât Thi dua, Khen thtthng, Diêu 
39 Ngh dnh so 91/2017ftTh-CP va theo các tiêuchuân sau: 

a) Bang khen cilia Chili tich U ban nhân dan Thành phô xét tang cho doanh nghip 
cO thânh tIch tiêu biêu xuât sac, châm dim dat tilt 80 diem trO len theo Bang tiêu chI 
châm diem doanh nghip (Ph lic sJ 1 Quy ch nay,). 

b) Bang khen cilia Chñ tjch U' ban nhân dan Thành phô xét tang cho cá nhân dt 
các tiêu chuân: Doanh nghip ma cá nhân dang quán trj, diêu hành duçic khen thithng 
theo quy djnh tai  Diêu 6 Quy ché nay; Co thai gian tham gia quãn tn, diêu hãnh doanh 
nghip lien tijc tilt 02 näm trO len; Nang dng, sang tao  trong diêu hành doanh nghip; 
khuyen khich có nhieu dôi rnâi, sang tao;  Co uy tIn và ãnh hu&ng tIch circ trong doanli 
nghip, là nOng cot doàn ket trong tp the iãnh dao  doanh nghip; Bàn than và gia dlnh 
chap hành tot chili tru'ang, chInh sách cilia Dang, pháp lut cilia Nba rnrâc. 

Diêu 7. Tiêu chuân xét khen thu*ng thành tIch theo linh vi'c 
1.Tiêu chuân xét tang Bang khen cilia Thu tirOng ChInh phü 
Bang khen cilia Thu tiro'ng ChIinh phü thrçc xét tang cho doanh nghip dt các tiêu 

chuân theo quy djnh tai  Dieu 71 Lut Thi dua, Khen thuâng, Khoãn 3 Diu 38 Nghj djnh 
sO 91/2017ThD-CP, có thânh tIch tiêu biêu xuât sc theo các 1inh virc quy djnh tai  Phii lc 
so 3 Quy chê nay, có phm vi ãnh hix&ng dan dâu các khôi, ngành kinh doanh trên da 
bàn Thành phô. 

2. Tiêu chuân xét tang C? thi dua cilia Uy ban nhân dan Thành phô 
Cil thi dua cilia Uy ban nhân dan Thành phô du?c xét tang cho doanh nghip dat 

các tieu chuân theo quy dinh tai Dieu 26 Luât thi dua, khen thuO'ng, Diêu 12 Nghi djnh so 
91/2017/ND-CP, có thành tIch tieu biêu xuât sac trong các linh virc quy djnh tai  Phii lc 
so 3 Quy ché nay, dLroc các sâ, ngành, tO chilrc doàn th Thành phO de nghi khen thuàng. 

3. Tieu chuân xét tang Bang khen cilia Chili tjch Uy ban nhân dan Thành phO 
Bang khen cilia Chü tjch U' ban nhân dan Thành phO xét tang cho doanh nghip 

dat các tiêu chuân theo quy dnh tai  Diêu72, Lut Thi dua, Khen thithng, Diêu 39 Ngh 
dinh sO 91/2017/NB-.CP, có thành tIch xuât sac trong các lThh virc quy djnh lal  Phi 1çic sO 
3 Quy ch nay, dirçtc the sO, ngành, th chilrc doàn th Thành phô dë nghi. khen thi.râng. 
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Diêu 8. Tiêu chun xét tng giãi thu*ng "Cap Thàng Long" 
1. Giâi thung "Cup Thang Long" duc xét t.ng cho doanh nghip có 02 (hai) 

näm lien tic dat  diem tir 80 diem trâ len theo Bang tiêu chI châm diem doanh nghip 
(Phu kic so 1 Quy chê nay,) và dam bão các diêu kiin  quy djnh cüa ChInh phü ye quy chê 
quãn 1 t chuc xét ton vinh danh hiu và trao giâi thuâng cho doanh nhân và doanh 
nghip. 

2. Uy ban nhan dan Thành phô giao Ban Thi dua - Khen thu&ng, S& Ni vii xây 
dirng huàng dn c1i the vic to chüc xét tAng GiAi thiRmg "Cup Thang Long". 
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Mu s 1: Bang châm dim doanh nghip (xét khen thir&ng thành tIch toàn din nàm 2019) 

Ten dan vi chü quân 
Ten doanh nghip 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Htnh phiIc 

      

BANG TIEU CIII ClAM DIEM DOANH NGHI1P 
XET MIEN THU ONG TIIANH TICH TOAN DIEN NAM 2019 

(Kern theo Cong van sO' 03 /HDTD-BTD ngày 12/3/2020 cia Hi dO'ng Thi dua — Khen thzthng Thành phO',) 

TT Tiêu chI Ni dung 
Kt qua thiyc hin các tiêu chI 

Diem 
chuân 

Doanh 
nghip tir 

châm 

Cp trinh 
khen 
châm Näm2018 Nám 2019 

(2019/2018) 

1.  Doanhthu. 

Doanh thu thijc hin không thp han so voi 
näm truàc duac 10 dim. 
- Doanh nghip có tng doanh thu duci 20 tT 
dng/nam: cir tang 1,5% so vài näm tnthc 
duçic 1 dim, ti da không qua 5 dim. 
- Doanh nghip có thng doanh thu tr 20 tr 
dng/nam tr len: cir tang 1% so vâi näm truác 
duçic 1 dim, ti da không uá 5 dim. 

15 

2.  Np ngan sách. 

- Np dung, np dCi theo quy djnh, duçic 10 
dim. 
- Np thu thu nhp doanh nghip cü tang 1% 
so vOi näm truOc du?c  1 diem, tôi da không 
qua s dim. 

15 

3.  Loi nhuân sau thug 

- Lçci nhi4n sau thu thçrc hin không thp han 
so vi nam trixâc ducc 10 dim. 

., - Lçi nhuan sau thuê cur tang 1% so vó'i näm 
trurc duo'c 1 dim, té,i da không qua 5 dim. 

15 

4.  
T sut ki nhun 
sau thu trên von 
chü so' hthi 

T' sut ion nhuân sau thu trên vérn chü s 
htru dat dual 5% duac 1 dim; tr 5 dn 10% 
duoc 3 dim; dat trên 10% duc 5 dim. 

5 

Thu nhp binh qun 
/ngixO'i/tháng 

Thu nhp binh quân cüa nguôi lao dng 
không thâp han mirc lucrng ti thiu viing 
theo quy dnh hin hành duqc 5 diem. 
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TT Tiêu chI Ni dung 
Kt qua thirc hin các tiêu chI 

Diem 
chuân 

Doanh 
nghip tir 

châm 

Cap trInh 
khen 
cham Nám 2018 Nám 2019 Tj le ( 

(2019/2018) 

6. 

Bão him xà hi, 
bào him y t& bào 
him tht ghi . 
vi ngtxôi lao dng 

Np dung, np dü so ngui tham gia bão hiêm 
xã hi, bâo hiêm y t, bào him that nghip và 
s tiên phâi dóng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

10 

Nç qua han, ' 
xau. 

Doanh nghip không có nç qua h?n  t chirc tin 
ding; các to chirc tin diving: có t' 1 nç xu 
duOi müc ti da theo quyt djnh cüa Thng 
doe Ngân hang Nhà nrnc Vit Nam, duct 5 
dim. 

5 

8.  

Chp hành các quy 
djnh pháp 1ut ti 
noi don vj dóng trên 
dia bàn và tai nth có 
hoat dng San xuât 
kinh doanh 

Doanli nghip thpc hin tot các chü truong cüa 
Dâng, pháp lut cüa Nhà nuâc và các ni quy, 
quy djnh tai dta phuong nth dm vj dóng trên 
dia bàn và noi don v cO hoat dng san xut 
kinh doanh..., duçc 10 dim. 

10 

9.  
Dóng gop các quy 
xàhi,trthin 
nhândao. 

Mirc dóng gop các qu xä hi, üng h t thin: 
- Tir 1% den duoi 2% lth thuân sau thu hoàc s 
tin tr 100 triêu dng dn 500 triu dng, duçc 5 
dim. 
- Tü 2% ki nhuân sau thuê tth len hoäc so tiên 
trên 500 triu dong, duçc 10 dim. 

10 

10 Dim thuOng 

1. Dim thithng ye du lii, phát trin khoa hçc 
cong ngh, chmg nhn chat lugng, giâi thumg 
(6 dim), trong do: 
- Doanh nghip trIch tr 3% lcd nhun sau thu 
tth len dê 1p Qu phat trin khoa hc cong 
ngh hoc trong näm dà du tu khoa hc cong 
ngh tr 3% lçi nhun sau thu tth len, duçic 2 
diem. 
- Doanh nghip có sang kin duçrc Thành ph 
cOng nhin hoc sang ch& giãi pháp hctu Ich 
dii?c Ciic S hfi'u trI tu cap bng hoc ducic 
cong nhan san phm cong nghip chu hrc cüa 
Thành ph, duçc 2 dim. 
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TT Tiêu chI Ni dung 
Kt qua thirc hin các tiêu chI 

chu 

Doanh 
nghipti 

Cap trInh 
khen 

Nàm 2018 Nám 2019 

- Doanh nghip dã duçic vinh danh hoc nhn 
giái thrnng do các cc quan, to chiirc co ththn 
quyên cap B, ngành, tinh, thành phô trirc 
thuc Trung rnng trao tang, diiçc 2 diem. 
2. Diem thu&ng ye mO hinh, nhn to mói trong 
thi dua khen thu&ng (4 diêm),trong do: 
- Co mô hinh mài, nhin to mth trong hoat 
ctng SXKD, duçic 2 diem. 
- Quan tam, khen thu&ng kp thôi các tp the 
nhô, ngui lao dng trrc tiêp trong doanh 
nghip, duqc 1 diem. 
- Trong n.m doanh nghip có tp the hoc Ca 
nhân duçic Thành phô khen thuing, duçc 1 
diem. 

Tng cong 
- 

100 

HàN5i,ngày.... tháng....näm2020 
xkc NHiN CUA CAP TRINH KHEN DOANH NGfflIP BAO CÁO 

(k dong du) (k dong du) 



Mu s 2: Báo cáo thành tIch doanh nghip (khen thirö'ng thânh tIch toàn din näm 2019) 

Ten dcm vj chñ quail CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Ten doanh nghip Dc Ip  - Tir do - Hnh phñc 

Ha Nôi, ngày tháng nàm 2020. 

BAO CÁO TIJANTI TICH 
Be nghj khen thtrö'ng (Co thi dna Chinh phil/Co Thi dna Thành phô/Bäng khen) 

nãm 2019 

I. S LTJ'€YC IJAC DIEM, TINH HINH DOANTE NGfflIP 

1. Thông tin doanh nghip: 

- Ten doanh nghip: (ghi dy dñ, không vit tat)  

- Dia ch1 Diên thoai  

- Ngành ngh kinh doanh':  

-Mä.sthu:  

-So tài khoân (VND) Tai ngn hàng  

- Ngri di din theo pháp lut Chirc vii•  

-Ngu?i lien h v cong tác thi dna, khen thuâng Din thoi  

2. Qua trInh thành Ip,  hot dng: 

- Ngày tháng näm thành lap: 

- Tom tt ca cu t chirc: phông, ban, dan vj trirc thuc; tng s CBCNVLD; cht krcmg d 
ngü can b, nhân viên (trinh d chuyên mOn, nghip viii...); th chirc Bang, doàn the; nhüng d 
diem ëhInh cüa doanh nghip, chCrc näng, nhim vii dugc giao 

- TInh hInh tài chinir Tng s vn cé djnh, km dng; ngun vn (ngân sách, tr có, vay ngâ 
hang...); nhüng thun lai, khó khàn trong hot dng sn xuât kinh doanh. 

II. THAMI TICH DT DIJUC 

1. Kt qua hott dng san xnât kinh doanh: 

Doanh nghip 1p bang thng kê so sánh cac tiêu chi: Doanh thu, np ngân sách, lci nhua 
sau thuê, suât lai nhuan trên von chü sà hüii, thu nhp bInh quân; phñc lçii xã hi; thirc hij 
chInh sách bão hiêrn dôi vOi ngiRi lao dng, dam bão môi triz?mg, an toàn v sinh lao. dn 
phông chông cháy no; dâu ti.r khoa h9c cong ngh; dong gop các qu5 tr thin... 

STT Tiêu chI Don vi tmnh Nàm 2018 Näm 2019 T lé % Ghi chü 

1.  

2.  

3.  

2. Két qua hot dng khác 

'Doanh nghiép chi k khai 01 nhOm, ngành kinh doanh chInh trong 10 nhóm, ngành kinh doanh sau: 1-Hot dng cong 
nghip; 2-Xây drng và hot dong kinh doanh bat dng san; 3-Hot dng tài chInh, ngân hang, bào hiêm; 4- Hoot dng 
thucmg mai;  5-Hot dng hành chmnh, djch vii ho trçx, dch vi luu trO và an uông; 6-Nong nghiép, lam nghiêp và thOy san; 
7-Van tài kho bai; 8-Thông tin và truyên thông; 9-Hot dOng chuyên môn, khoa h9c và cong ngh; lO-Hoat dCng djch vii 
khác. (Phi 1ic so 02 ban hành kern theo Quy ché khen thiiOng doanh nghip trên da bàn Thành phO) 



Doanh nghip nêu rO kt qua thành tIch trong vic di mâi cong tác quãn 1, câi cách han] 
chmnh; cãc giãi pháp cOng tác, sang kin cái tin k5 thuât, ap diing khoa h9c (gia tr lam lçi); ti 
chirc cãc hott dng phong trào thi dna; hott dng cUa t chüc Dãng, cOng doãn, doàn the và xa: 
drng ni b doanh nghip. 

3. Giãi pháp, nhân t mOi, mô hInh gop phân dem 1i hin qua SXKD: 

Doanh nghip d nghj khen thu&ng Ci thi dna cüa Chfnh phü, COr thi dna cüa TJBNI 
Thành phô: báo cáo thành tIch nêu rO mô hInh, giãi pháp, nhân to mOi gop phân dem 1i hii 
qua san xuât kinh doanh. 

III. CAC HINH TIIO'C BA BIJQC KIIEN THI11NG 
1. Danh hiêu thi dna: 

Näm... Danh hiêu thi dua S, ngày tháng näm cüa quyt dlnh  cong nhn 
Co quan ban hành quyt dnh 

2. ffinh thtrc khen thirO'n: 

Näm... HInh thfrc khen thtthng So, ngày tháng nàm cüa quy& dlnh  cOng nhn 
Co quan ban hành quyt dnh 

xAc NHN CUA CF TRINH MIEN Bid DiN DOANH NGHIP 
(k35, dóng dá'u) (7çj, dóng dá'u) 



Mu s 3: Báo cáo thành tIch Ca nhân (ngirô'i quán trj, diu hành doanh nghip) 

TEN DON Vj CONG HOA xA 1191 CIIU NGHTA \T1T NAM 
Dc 1p  - Tif do - Hinh phüc 

Ha N5i, ngày tháng nãm 2020 

BAO CÁO THANLI TICII 
Be nghj tng Bng khen ella UBND Thành ph 

I. SO LUOC LY LId 
Ho và ten: Bi danh (nu có): Nam, n: 

Ngày tháng näm sinh: 

Qué quán 

Noi thu&ng tnii: 

Dcm vj cong tác: 

Chrc vu hiên nay: Diên thoi lien he: 

TrInh d chuyên mOn, nghip vi1: 

Ngày vào Bang chInE thirc (hoc tham gia cong tác doân th): 

Qua trinh cong tác: 
NhUng khó khän, thi4n lqi trong vic thirc hin nhim vu: 

II. THANH TICH BAT BUC 

1. So lucic thành tjch cüa doanh nghip: 

2. Thành tIch cüa cá nhân 

- Quyn h?n,  nhim vi.i ducic giao hoc dam nhn: 

- Thành tich dat dmyc: 
III. DANH HI1U THI DUA, ffl]NH T111C MIEN THU'ONG BA DiNT B1JC 

1. Danh hiu thi dua: (ghi rO s quy& dinh, ngày tháng nàm kg). 

2. HInh thfrc khen thir&ng: (ghi rO so quyêt djnh, ngày tháng nãm kg). 

Thu trirôiig do'n v xác nhn, dé ngh Ngu'ô'i báo cáo thành tich 
(7cj, dóng dáu) (kj, ghi rö hQ ten) 

Xác nhn dlla cp trInh khen 
(7c, dóng dáu) 



Mu s 4: TrIch ngang thành tIch theo Iinh viyc 

Dan vj chü quân CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
S, nganh, doàn the Dc 1p - Ti.r do - Htnh phiic 

TRICH NGANG THANH TICH 
D nghj khen thu'&ng thành tIch doanh nghip theo linh virc nãm 2019 

(Kern theo Cong van sO 03 /HDTD-BTD ngày 12/3/2020 cia Hi dOng Thi dua — Khen thwO'ng Thành phO,) 

STT 
Ten doanh nghip 

(1)/a chi lien he, diên thoai lien 
lac, ma so' thuê' doanh nghip,) 

Linh virc, ngành nghê 
kinh doanh 

TrIch ngang thành tIch 
d nghj khen thtrO'ng 

IIInh thirc d ngh 
khen thu*ng 

(Ca Thành phó' hoãc 
Bang khen Thành phO') 

Thông tin ngi thing 
dan doanh nghip 
(HQ và ten, So din 

thoçii) 
Cong ty C phn A 
Diachi: 
Diénthoai: 
Ma s thu doanh nghip: 

2.  
3.  
4.  
5.  



Mu s 5: Bang châm dim doanh nghip (xét tng Giãi thtthng Cup Tháng Long) 

Ten dun vj chü quán CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Ten doanh nghip Dc Ip - Tur do - Hnh phüc  

BANG TIEU dHf CHAM DIEM DOANH NGHIP 
BE NGH! XET TJNG GIAI THtJNG "cUp THANG LONG" NAM 2020 

(Kern theo Cong van so' 03 /HDTD-BTD ngày 12/3/2020 cia H5i dng Thi dua — Khen thu'&ng Thành pM) 

TT Tieu chi Noi dung 

Kêt qua thirc hin các tiêu chI 

Diem 
chuan 

Diem DN 
tir cham 

näm 2018 

Diem DN 
tu cham 

nãm 2019 
Nám 
2018 

Nám 
2019 

Ty1ç(/o) 

(2018/ 

2017) 

(2019/ 

2018) 

Doanh thu 

Doanh thu thirc hin không thp hcm so vói nim 
tnxic drnc 10 diem. 
- Doanh nghip có tong doanh thu duOi 20 ti 
dOng/nàrn: cir tang 1,5% so vâi näm trixrc duçic 
1 diem, tOi da không qua 5 diem. 
- Doanh nghip có tong doanh thu tü 20 t' 
dOng/narn tth len: cü tang 1% sovo'i näm tmâc 
duçc 1 diem, tôi da không qua 5 diem. 

15 

2. 
ngan 

- Np dung, np dü theo quy djnh, duçic 10 
diem. 
- Np thuê thu nhp doanh nghip cü tang 1% so 
vOi nãm truâc duçc 1 diem, tôi da không qua 5 
diem. 

15 

Lvi nhun sau 
thuê 

- Li nhun sau thu thçrc hin khOng thâp hun 
so vth 11am tnxc duc 10 diem. 
- Lçi nhun sau thuê ci tang 1% so vói näm 
tru9c ducic 1 diem, tôi da không qua 5 diem. 

15 

4.  

T' sut loi 
nhuan sau thue 

, tren von chu 
sohiru 

, . 
Ty suat lcn nhuan sau thue tren von chu su huii ,. . 
dat ducn 5% ducc 1 diem; tu 5 den 10% ducic 3 : 
diem; dat tren 10% duo'c 5 diem. 

5 

5.  
Thu nhp binh 
qun 
/ng.r&i!tháng 

Thu nhp binh quân cüa ngithi lao dng không 
thâp hon muc lirung tôi thiêu yang theo quy 
djnh hin hành dirçic 5 diem. 

5 



TT Tiêu chi Ni dung 

Kt qua thic hin các tiêu chI 

Diem 
chun 

Diem DN 
tir chm 

näm 2018 

Diem DN 
tir chm 

näm 2019 
Nám 
2018 

Näm 
2019 

Tj l? (%) 

(2018/ 

2017) 

(2019/ 

2018) 

6 

Bào himxä 
hôi, bâo him 
y tê, bào hiem 
that nghip doi 
vói ngix4i lao 
dng 

Np dung, np dü so ngui tham gia bào hiêm 
xà hi, bào him y t, bào him tht nghip va s 
tin phài dóng theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

10 

Nç qua han,  
ng xâu. 

Doanh nghip không có n qua han  t churc tin 
diing; các to chuc tin dling:  có t' 1 n xu duái 
mic ti da theo quy& dinh cüa Thông dc Ngân 
hang Nhà nufic Vit Nam, duc 5 diem. 

8. 

Chip hành các 
quy djnh pháp 
luãt tai nth don 
vi dóng trên 
dia b 
nciicohoat 
dng san xu.t 
kinhdoanh 

Doanh nghip thrc hin t& các chñ trixcmg cña 
Dàng, pháp 1ut ciXa Nhà nrnc va cac nOi  quy, 
quy djnh tai  da phucing noi don vi dóng trên dia 
bàn và nai dun vi có hoat dng san xut kinh 
doanh..., duçc 10 diem. 

10 

Dóng gop các 

qu5xãhi, tr thiên nhan 
dao. 

MiXc dóng gop các qu xa hi, 1ing h tir thin: 
- Tr 1% den dthi 2% lçri nhun sau thu ho.c s 
tin tir 100 triu dng dn 500 triu dng, duçic 
dim. 
- Tir 2% lcd nhun sau thu tth len hoäc s tin 
trên 500 triu dng,duçc 10 dim. 

10 

10. Dim thuing 

1. Dim thrning ye du tu, phát trin khoa hc 
cOng ngh, chüng nhn chit luçmg, giãi thrnng (6 
dim), trong do: 
- Doanh nghip trich tir 3% 1çi nhun sau thu 
tri len d 1p Qu phát trin khoa h9c cong ngh 
hoc trong näm d du tu khoa h9c cOng ngh tr 
3% loi nhuân sau thu tth len, duoc 2 dim. 

Doanh nghip có sang kin duc Thành ph 
cOng nhn ho.c sang ché, giài pháp h€tu Ich d'ix?c 

10 



TT Tieu chi N9i dung 

Kt qua thirc hin các tiêu chI 

Diem 
chuan 

Diem DN 
V cham 

näm 2018 

Diem DN 
hr cham 

näm 2019 
Näm 
2018 

Nàm 
2019 

Tylç( 

(2018/ 

2017) 

(2019/ 

2018) 

Cic S hüu trI tu cp bAng hoc ducc cong 
nhn sn phâm cong nghip chü 1irc cüa Thnh 
phO, duçc 2 diem. 
- Doanh nghip dã duçc vinh danh hoc nhn 
giãi thuâng do các cc quan, to chirc có thm 
quyên cap B, nganh, tinh, thành phô tr1rc thuc 
Trung uong trao tng, du?c 2 diem. 
2. Diem thLr&ng ye mô hinh, nhn to mói trong thi 
dua, khen thixng (4 diem), trong do: 
- Co mô hinh mâi, nhân to mâi trong hoat dng 
SXKD, duçc 2 diem. 
- Quan tam, khen thung kjp thi các tp th 
nhô, ngithi lao dng trirc tiêp trong doanh 
nghip, duçic 1 diem. 
- Trong näm doanh nghip có tp the hoc cá 
nhân dixçic Thành phô khen thuOng, duçc 1 
diem. 

Tngcng 100 

xAc NHiN CUA CAP TRINH KHEN 
(k dóng du) 

Ha NÔI, ngày .... tháng .... nám 2020 
DOANH NGHIIP BAO CÁO 

(k dóng du) 



Mu s 6: Báo cáo thành tIch doanh nghip (xét tng Giãi thirông Cup Thàng Long) 

Ten don vj chü quãn CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Ten doanh nghip Dc 1p  - Tr do - Hinh phñc 

Ha ni, ngày tháng nàm 2020 

BAO CÁO THANU TICH 
Be nghj khen xét tng Giãi thirông "Cup Thàng Long" näm 2020 

I. sc LUC DAC DIEM, T!NH HINH DOANH NGHIP 

1. Thông tin doanh nghip: 

- Ten doanh nghip: (ghi dy dü, không vi& tat)  

- Dia ch1 Diên thoai  

- Ngành ngh kinh doanh':  

-Mästhu:  

-S tài khoãn (VND) Ti ngan hàng  

- Nguii di din theo pháp lut ChCrc vii  

-Ngi.r?i lien h v cong tác thi dua, khen thtthng Din thoti  

2. Qua trInh thành 1p, hoit dng: 

- Ngay tháng näm thành lap: 

- Tom tt ca cu th chirc: phOng, ban, dan v1 trirc thuc; tng s CBCNVLD; cht 
lixçmg di ngfl can b, nhan vien (trInh do chuyên mon, nghip vii...); to chc Dng, doàn 
the; nhüng dac  diem chmnh cüa doanh nghip, chic nãng, nhim v duc giao 

- Tinh hInh tài chInh: Tang s vn c djnh, hiu dng; ngun vn (ngân sách, ttr cO, vay 
ngân hang...); nh&ng thun l?i,  khó khän trong hot dng san xuât kinh doanh. 

II. THANH TICH DAT DUOC 

1. Két qua hoit dng san xut kinh doanh: 

Doanh nghip 1p bang tMng kê so sánh các tiêu chI: Doanh thu, np ngân sách, lçri 
nhun sau thuê, t suât igi nhun trên von chü sâ hthi, thu nhp blnh quân; phüc igi xã hi; 
thrc hiên chInh sách bão hiêm dôi vâi ngu?i lao dng, dam báo môi truOng, an toàn v sinh 
lao dng, phOng chong cháy no; dâu tu khoa h9c cong ngh; dong gop các qu tr thin... 

STT Tiêu chI Don vi tInh Nàm 2018 NAm 2019 T lê % Ghi chü 

1.  

2.  

3.  

Doanh nghip chi kê khai 01 nhóm, ngành kinh doanh chInh trong 10 nhóm, ngành kinh doanh san: 1-Hot dung cong 
nghiêp; 2-Xây dung và hot dng kirih doanh b.t dng san; 3-Hot dng tài chinh, ngân hang, bão hiém; 4- Ho.t dng 
thucmg mai; 5-Hoat dng hành chfnh, dich yin  h trcl, djch vi km tnt va an uông; 6-Nong nghip, lam nghip và thdy san; 
7-Van tài kho bãi; 8-Thông tin và trnyn thông; 9-Hot dng chuyên môn, khoa hçc và cong ngh; 10-Hot dng dch vi 
khác. (Phi,i 1ic so 02 ban hành kern theo Quy ch khen thu&ng doanh nghip trên dja bàn Thành phô) 



2. Kêt qua hot thng khác 

Doanh nghip nêu rO kt qua thânh tich trong vic di mOi cong tác quân i, cãi each 
hành chInh; các giâi pháp cong tác, sang kiên cái tién k thut, ap dicing khoa hQc (giá tr lam 
lqi); to chüc các hott dông phong trào thi dua; hoat dng cña to chüc Dãng, cong doàn, doàn 
the và xây dirng ni b doanh nghip. 

3. Giãi pháp, nhân t6 mói, mô hInh gop phân dem 1i hiu qua SXKD: 

Doanh nghip d ngh khen thu6ng: báo cáo thành tich nêu rO mô hInh, giãi pháp, 
nhan to mâi gop phân dem 'a  hiu qua san xudt kinh doanh. 

III. CAC BINII TH1C BA BU'YC MIEN TBIJ'ONG 
1. Danh hiêu thi dna: 

Näm... Danh hiêu thi dua 
S& ngày tháng nám cüa quyt djnh cong nhn 

Co quan ban hành quyêt djnh 

2. hhuh thfrc khen thtr&ng: 

Nàm... ffmh thfrc khen thu'&ng 
SO, ngày tháng nàm cüa quyt dnh cong nhn 

Co quan ban hành quyt djnh 

xAc NTI4N CUA CAP TR1NH MIEN ThJ DIN DOANH NGHIP 
(kj, dóng cMu) (kj, dóng dá'u) 
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