
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
_____________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________ 

Số: 1250/UBND-NV Chi Lăng, ngày 14 tháng  8  năm 2020 
V/v triển khai thực hiện xét tặng 

danh hiệu “Doanh nhân, Doanh 

nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” 

lần thứ ba - năm 2020  

 

 

 

             Kính gửi:  

 - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

             

 

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, 

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020;  

Căn cứ Quy chế xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp 

tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 ban hành kèm theo Quyết 

định số: 28/QĐ-HĐXTV ngày 05/8/2020 của Chủ tịch Hội đồng Xét tôn vinh 

danh hiệu Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng triển khai thực hiện xét chọn doanh 

nhân, doanh nghiệp tiêu biểu để đề nghị tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, 

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020, như sau: 

I. Đối tượng xét chọn: 

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh 

từ 05 năm trở lên và có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục trên 

địa bàn huyện Chi Lăng từ 03 năm trở lên (sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp). 

2. Doanh nhân là các cá nhân giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp 

có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Chi Lăng, bao gồm: 

Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng 

Giám đốc, Giám đốc (hoặc Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc) doanh 

nghiệp; Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ nhiệm Hợp tác xã. 

II. Điều kiện tham dự và tiêu chí xét chọn 

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 - Chương II, Quy chế xét 

tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần 

thứ ba - năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số: 28/QĐ-HĐXTV ngày 

05/8/2020 của Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu Doanh nhân, Doanh 

nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2020. (Đính kèm theo công văn này) 
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III. Hồ sơ đề nghị xét tôn vinh; thời gian tiếp nhận hồ sơ 

1. Hồ sơ đề nghị xét tôn vinh đối với doanh nhân, doanh nghiệp, gồm: 

1) Văn bản đăng ký của doanh nghiệp tham dự xét danh hiệu doanh 

nhân, doanh nghiệp tiêu biểu (02 bản). 

2) Báo cáo thành tích của doanh nhân, doanh nghiệp (02 bản) (theo 

mẫu 01, 02 gửi kèm công văn này). 

3) Tổng hợp các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và việc thực hiện các 

quy định của nhà nước, các chế độ, chính sách với người lao động của doanh 

nghiệp (theo mẫu số 03a, 03b gửi kèm công văn này). 

2. Thời gian gửi hồ sơ: Các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị xét tôn 

vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu (không thuộc thành viên 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh) gửi về UBND 

huyện (trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) trước ngày 20/8/2020. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn 

huyện (không thuộc thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh) tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tôn vinh danh hiệu 

“Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020.  

- Lựa chọn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tôn vinh của doanh 

nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện (không thuộc thành viên Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh) gửi Phòng Nội vụ trước 

ngày 21/8/2020 để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện họp 

xét, đề nghị tôn vinh theo quy định.  

2. Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai thực hiện xét 

chọn Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu để đề nghị tôn vinh danh hiệu 

“Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020. 

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tôn vinh của doanh nhân, 

doanh nghiệp tiêu biểu địa bàn huyện (không thuộc thành viên Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh) được Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thẩm định trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện họp xét, đề 

nghị tôn vinh theo quy định, chậm nhất là ngày 24/8/2020. 

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện 

Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai, 

hướng dẫn các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động trong 

lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, 

theo dõi có đủ điều kiện, tiêu chí xét chọn lập hồ sơ đề nghị xét tôn vinh danh 

hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 

2020 theo quy định.  
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4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai, 

hướng dẫn các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn có đủ điều 

kiện, tiêu chí xét chọn lập hồ sơ đề nghị xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, 

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 theo quy định.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Ủy  ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội 

vụ) để tổng hợp, thống nhất thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT; PNV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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