
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG 

DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG 

“DOANH NHÂN TIÊU BIỂU”, “DOANH 

NGHIỆP TIÊU BIỂU” 

Số: 01/KH-HĐXT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

Tuyên Quang, ngày 23 tháng  6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, 
“Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022) 

 
 

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và 

trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và 

trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh 
nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Đề án tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng 
“Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần IV 

(năm 2022); Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu và giải thưởng “Doanh 

nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần IV (năm 2022); 

Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, 

“Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần IV (năm 2022) (sau đây gọi tắt 
là Hội đồng) ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: Nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp có 
thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phong trào thi đua 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh. Thông qua 
việc tôn vinh nhằm động viên, cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy 
kết quả đạt được, chủ động hội nhập quốc tế, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.  
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2. Yêu cầu: Bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định tại Quy chế xét tặng danh 
hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các quy định của pháp luật hiện hành. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC XÉT TẶNG DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Danh hiệu, giải thưởng, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

được thực hiện theo đúng Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu và trao giải 

thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang; 
Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Đề án tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh 
nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV         
(năm 2022).  

2. Đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương việc xét tặng danh 
hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh 

Tuyên Quang trong tháng 6/2022 (theo quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-
TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ) ; 

3. Thông báo đến các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 
đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Tuyên Quang điện tử về Kế 

hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, 
“Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022) trước ngày 

30/6/2022.  

4. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự xét tặng danh hiệu và trao giải 

thưởng tại Sở Nội vụ từ ngày 16/7/2022 đến ngày 30/7/2022. 

5. Hội đồng họp, xét chọn những doanh nhân, doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn 

tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu 
biểu” trước ngày 30/8/2022. 

6. Hội đồng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu 
biểu” trước ngày 15/9/2022. 

7. Cơ quan Thường trực Hội đồng hoàn thành hiện vật khen thưởng (Cúp, 
Bằng chứng nhận danh hiệu) xong trước ngày 30/9/2022; 

8. Hội đồng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh, trao 
tặng danh hiệu và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10); dự kiến thời gian 1/2 ngày 10/10/2022. 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LỄ TÔN VINH DOANH NHÂN, 

DOANH NGHIỆP (Trao tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, 
doanh nghiệp)  

 1. Thời gian: Dự kiến từ 08 giờ đến 11 giờ, thứ Hai, ngày 10/10/2022.  

 2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 
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 3. Thành phần đại biểu (dự kiến khoảng 600 đại biểu), gồm: 

 - Đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;  

 - Đại biểu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

 - Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh; 

 - Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, 
“Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang;  

 - Đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy 
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

 - Đại biểu Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; 

 - Đại biểu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

 - Doanh nhân, Doanh nghiệp đạt danh hiệu và giải thưởng; 

 - Đại biểu Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;  

 - Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

 - Đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

 - Đại biểu các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; 

 - Cơ quan báo chí. 

 4. Nội dung chương trình: 

 - Văn nghệ chào mừng (30 phút); 

 - Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển đội ngũ doanh 

nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 03 năm (2020 - 2022); 

 - Phóng sự truyền hình về phát triển doanh nhân, doanh nghiệp và một số 

điển hình tiên tiến doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang;  

 - Công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trao tặng danh 
hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Tuyên 

Quang, lần thứ IV (năm 2022); 

 - Phát biểu của lãnh đạo tỉnh; 

 - Phát biểu của 01 doanh nhân được tặng danh hiệu và trao giải thưởng; 

 - Phát biểu của 01 doanh nghiệp được tặng danh hiệu và trao giải thưởng; 

 - Kết thúc. 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Thành viên Hội đồng xét tặng: 

- Tuyên truyền, phổ biến trong ngành, lĩnh vực quản lý về Kế hoạch tổ 
chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh 

nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022). 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp xét, đánh giá, bình chọn cho doanh nhân, 

doanh nghiệp theo quy định. 

- Tham mưu, đề xuất những biện pháp tích cực góp phần tổ chức thực hiện 

hiệu quả việc xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, 
“Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022). 

- Thực hiện công việc khi được Chủ tịch Hội đồng phân công. 

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

2.1. Tham mưu cho Hội đồng các nội dung xét tặng danh hiệu và trao giải 

thưởng gồm: 

- Thực hiện thủ tục đăng ký với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

theo quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

- Thông báo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh nội dung Kế hoạch xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu 

biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022). 

- Giúp Hội đồng xét tặng xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm xét chọn 

doanh nhân tiêu biểu, doanh nghiệp tiêu biểu; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của 
doanh nhân, doanh nghiệp tham gia xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng. 

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ các kỳ họp Hội đồng. 

2.2. Tham mưu tổ chức Lễ tôn vinh, gồm các nội dung: 

- Tham mưu trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường (Maket, hoa...), 
nước uống phục vụ đại biểu tại Lễ tôn vinh; in giấy mời đại biểu. 

- Xây dựng kịch bản Lễ tôn vinh, trao tặng danh hiệu và trao giải thưởng 

cho “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”. 

- Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Lễ tôn vinh “Doanh nhân tiêu 

biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022). 

- Lựa chọn, hướng dẫn 01 doanh nhân và đại diện 01 doanh nghiệp được 

tặng danh hiệu và trao giải thưởng chuẩn bị nội dung phát biểu tại Lễ tôn vinh. 

- Chuẩn bị hiện vật khen thưởng, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng thưởng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp 
tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022). 
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2.3. Các nhiệm vụ khác: 

- Ban Thi đua - Khen thưởng chi và quyết toán kinh phí theo dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 đã được duyệt trong Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh 
phục vụ cho Lễ tôn vinh; các nội dung chi thực hiện theo phương án tài chính tại 

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh về ban hành Đề án tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh 

nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV        
(năm 2022). 

- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng xét tặng Quyết định thành lập Tổ giúp 
việc cho Hội đồng. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan giúp 
Hội đồng tổ chức thực hiện Kế hoạch này và thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Chủ tịch Hội đồng phân công. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện việc 

xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng doanh nhân, doanh nghiệp theo quy định. 

- Thẩm định nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Lễ tôn vinh; kịch bản 

của Lễ tôn vinh. 

- Phối hợp phát hành giấy mời; làm biển tên đại biểu trung ương, lãnh đạo 

tỉnh dự buổi Lễ tôn vinh. 

- Chuẩn bị Hội trường tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, chuẩn bị các điều kiện 

về hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ buổi Lễ tôn vinh; phối hợp đón tiếp đại 
biểu dự buổi Lễ tôn vinh. 

- Phối hợp chuẩn bị, xin ý kiến xét duyệt của lãnh đạo UBND tỉnh đối với 
nội dung trang trí khánh tiết (Maket, băng rôn,…), mẫu giấy mời đại biểu, mẫu 

Cúp, Bằng chứng nhận danh hiệu để thực hiện. 

 - Phối hợp chuẩn bị phòng họp, phục vụ các cuộc họp của Hội đồng xét tặng. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Xây dựng Báo cáo về tình hình phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh 03 năm (2020 - 2022). 

- Cử công chức tham gia cùng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tham 
mưu cho Hội đồng tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân 

tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022). 

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

chuẩn bị Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng (khoảng 30 phút) tại Lễ 
tôn vinh. 
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6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Xây dựng phóng sự truyền hình (30 
phút) về phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và một số điển hình tiên 

tiến doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cử 02 người (MC) dẫn chương 
trình Lễ tôn vinh; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về quá trình tổ chức 

xét tặng và trao giải thưởng theo Kế hoạch này. 

- Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Mở chuyên mục tuyên 

truyền, phổ biến các quy định về xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh 
nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu”; thông tin, tuyên truyền về quá trình 

tổ chức xét tặng và trao giải thưởng theo Kế hoạch này. 

7. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ và thẩm quyền có trách 
nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm 
quyền giải quyết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất bằng 

văn bản về Hội đồng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để tổng hợp, 
tham mưu, đề xuất cho Hội đồng xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 
- Thường trực Tỉnh ủy;                        
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành viên Hội đồng; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  
- Đảng ủy khối CQ và DN tỉnh; 
- Thường trực Thành ủy, Huyện ủy; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng; 
- TP Nội chính; 
- Lưu: VT, NC (Thg).   

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thế Giang 

  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-23T13:16:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-23T13:16:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-23T15:31:42+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




