
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND     Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp  

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

 

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; 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 26/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải 

thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp 

tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 (gọi tắt là Lễ tôn vinh) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất 

sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, hưởng ứng khởi nghiệp quốc gia, khuyến khích khởi 

nghiệp sáng tạo. 

- Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cộng đồng doanh nhân, 

doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Giúp cho các doanh nghiệp xây dựng, củng cố thương hiệu cấp tỉnh, phấn 

đấu vươn lên đạt thương hiệu quốc gia và cao hơn. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng, toàn diện phù hợp với từng 

loại hình doanh nghiệp. 

- Không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp, không hạn chế 

số lượng đối tượng tham dự xét chọn. 

- Việc đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu thực hiện trên cơ sở tự 

nguyện của các doanh nghiệp và doanh nhân; xét tôn vinh danh hiệu trên nguyên 

tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng, đảm bảo tính tiêu biểu trong phạm 

vi toàn tỉnh. 
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- Lựa chọn những doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu trong phạm 

vi toàn tỉnh để tôn vinh và nhân rộng. 

- Lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa 

mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và trong xã hội. 

II. PHẠM VI TỔ CHỨC, HÌNH THỨC TÔN VINH 

1. Phạm vi tổ chức  

Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cấp tỉnh, đối tượng 

tham dự là các doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Hình thức tôn vinh  

Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh danh hiệu, trao cúp lưu 

niệm và giấy chứng nhận.  

 - Danh hiệu đối với doanh nhân: “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn”.  

- Danh hiệu đối với doanh nghiệp: “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn”. 

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN VINH    

1. Thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh  

Gồm có: 

- Trưởng Ban Tổ chức: Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực thi 

đua khen thưởng). 

- Phó Trưởng Ban Tổ chức:  

+ Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban thường trực; 

+ Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Trưởng Ban. 

- Các Ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Thi đua - Khen 

thưởng, Sở Nội vụ và Điện lực Lạng Sơn. 

- Cơ quan thường trực, giúp việc Ban Tổ chức Lễ tôn vinh: Sở Nội vụ. 

2. Thành lập Hội đồng xét tôn vinh  

Thành phần gồm có: 

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách thi đua khen 

thưởng). 

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

+ Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. 

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
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- Các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Liên minh Hợp tác 

xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn và Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

- Tổ Thư ký là lãnh đạo: Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND 

tỉnh; Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh; Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, 

Sở Nội vụ. 

- Cơ quan thường trực, giúp việc Hội đồng xét tôn vinh: Sở Nội vụ. 

3. Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu 

biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 

3.1. Thời gian tổ chức: Ngày 13/10/2020.  

        3.2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

3.3. Thành phần tham dự: Khoảng 350 đại biểu. 

a) Đại biểu Trung ương: 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: 03. 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): 03. 

- Trung ương Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa: 02. 

- Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: 02. 

b) Đại biểu tỉnh:  

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Lãnh đạo huyện ủy, thành ủy; UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo: Các hội, hiệp hội tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; 

- Lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: khoảng 100 đại biểu;  

- Lãnh đạo một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh: khoảng 30 đại biểu;  

- Các doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh;  

- Cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương. 

3.4. Chương trình Lễ tôn vinh  
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- Văn nghệ chào mừng; 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn khai mạc; 

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ năm 2017 đến nay); 

- Giao lưu với doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu;  

- Tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu;  

- Phát biểu của đại biểu Trung ương; 

- Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh ủy; 

- Kết thúc Lễ tôn vinh. 

IV. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức xét duyệt hồ sơ tôn vinh danh hiệu và kinh phí cấp giấy 

chứng nhận, khen thưởng được chi từ ngân sách tỉnh (Quỹ Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh). 

- Kinh phí tổ chức Lễ tôn vinh được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng 

góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh, Hội đồng xét tôn vinh.   

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ 

quan liên quan thực hiện trang trí khánh tiết, đón tiếp đại biểu tại Lễ tôn vinh.   

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình tổ chức Lễ tôn vinh; trình 

lãnh đạo UBND tỉnh duyệt bài diễn văn khai mạc; bài phát biểu của lãnh đạo 

Tỉnh ủy. 

- Điều hành chương trình Lễ tôn vinh. 

2. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu cho Chủ tịch 

UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh; thành lập Hội đồng 

xét tôn vinh; ban hành Giấy mời, Chương trình, kịch bản chi tiết tổ chức Lễ tôn 

vinh, đón tiếp đại biểu tại Lễ tôn vinh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh dự thảo Quy chế xét tôn vinh. 

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tôn vinh của các đơn vị (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh); báo 
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cáo Hội đồng xét tôn vinh xem xét, trình Ban Tổ chức Lễ tôn vinh quyết định 

công nhận danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. 

- Dự toán kinh phí cho các hoạt động tổ chức Lễ tôn vinh trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

- Thiết kế mẫu Giấy chứng nhận, Cúp lưu niệm, trình Ban Tổ chức Lễ tôn 

vinh xem xét, quyết định. 

- Chuẩn bị hiện vật khen thưởng để trao tại Lễ tôn vinh.    

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quy chế xét tôn vinh.  

- Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (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.  

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tôn vinh của doanh nhân, doanh 

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

tác xã tỉnh); tổ chức họp xét chọn doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình Hội đồng xét tôn vinh (qua Ban Thi 

đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).  

- Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ năm 2017 đến hết tháng 6/2020). 

- Chuẩn bị diễn văn khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh; bài phát biểu của 

lãnh đạo Tỉnh ủy tại Lễ tôn vinh. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan 

đón tiếp đại biểu. 

4. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo kịp thời cho Lễ tôn vinh Danh hiệu 

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

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh biểu diễn văn nghệ chào 

mừng tại Lễ tôn vinh (thời gian 30 phút). 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện công 

tác trang trí, khách tiết tại Lễ tôn vinh; treo băng rôn chào mừng trước khu vực 

tổ chức Lễ tôn vinh. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng các phóng sự về hoạt động, thành tích của các doanh nhân, 

doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được tôn vinh.  
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- Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình giao lưu với các doanh nghiệp, 

doanh nhân tiêu biểu, lựa chọn 01 MC tham gia dẫn chương trình giao lưu với 

doanh nhân, doanh nghiệp tại buổi Lễ tôn vinh. 

7. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quy chế xét tôn vinh.  

- Hướng dẫn các doanh nhân, doanh nghiệp (thuộc đơn vị quản lý) lập hồ 

sơ đề nghị xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh 

Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020.  

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tôn vinh của doanh nghiệp, doanh 

nhân (thuộc đơn vị quản lý); tổ chức họp xét chọn doanh nhân, doanh nghiệp có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình Hội đồng xét tôn 

vinh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ). 

- Vận động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nhân, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để tổ chức Lễ tôn vinh (theo quy định của pháp luật). 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi 

Giấy mời đại biểu (thuộc đơn vị quản lý), đón tiếp đại biểu đến dự Lễ tôn vinh. 

8. UBND các huyện, thành phố 

- Hướng dẫn các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố 

lập hồ sơ đề nghị xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu 

tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020.  

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị của các doanh nhân, doanh nghiệp 

(thuộc huyện, thành phố quản lý); tổ chức họp xét chọn doanh nhân, doanh 

nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình Hội đồng 

xét tôn vinh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ). 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

     i    iến độ  hực hiện các nội d ng c ng  iệc   m  heo  ế hoạch 

này)./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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Biểu tiến độ thực hiện các nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh  

     m  heo  ế hoạch số:        /KH-UBND ngày      /3/2020 của U ND  ỉnh) 

 
 

STT Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

hoàn thành 

 

1 

Thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh 

Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh 

nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần 

thứ ba - năm 2020 Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Nội vụ; 

 

 

Trước ngày 

20/5/2020 

 

 

 

2 

Thành lập Hội đồng xét tôn vinh 

danh hiệu “Doanh nhân, Doanh 

nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần 

thứ ba - năm 2020  

 

3 

Họp Hội đồng xét tôn vinh (lần 1) 

thông qua dự thảo quy chế xét tôn 

vinh 

Thành viên Hội 

đồng xét tôn vinh 

Trước ngày 

30/5/2020 

 

4 

Hội đồng xét tôn vinh ban hành Quy 

chế xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh 

nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh 

Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020 

Sở Nội vụ, 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

 

Trước ngày 

05/6/2020 

 

5 

 

 

Thông báo điều kiện, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ đề 

nghị xét tôn vinh đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Liên minh 

Hợp tác xã, Hiệp 

hội Doanh nghiệp 

tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố 

Trước ngày 

15/6/2020 

6 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tôn 

vinh của các doanh nghiệp.  

- Tổ chức thẩm định, xét chọn doanh 

nhân, doanh nghiệp có thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc, trình Hội đồng 

xét tôn vinh (qua Sở Nội vụ)  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Liên minh 

Hợp tác xã, Hiệp 

hội Doanh nghiệp 

tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố 

Trước ngày 

20/7/2020 

7 

Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị 

xét tôn vinh của các đơn vị (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác 

xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố) 

 

Sở Nội vụ 

 

Từ ngày 

20/7/2020 - 

05/8/2020 
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8 

Tổ chức họp Hội đồng xét tôn vinh 

(lần 3) để xét chọn doanh nhân, 

doanh nghiệp tiêu biểu 

Thành viên Hội 

đồng xét tôn vinh 

 

Trước ngày 

10/8/2020 

 

9 

- Họp Ban Tổ chức Lễ tôn vinh (lần 

1), phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên. 

- Quyết định công nhận Danh hiệu 

“Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu 

biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 

2020 

Thành viên Ban Tổ 

chức Lễ tôn vinh 

Trước ngày 

15/8/2020 

 

10 

Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh (từ năm 

2017 đến tháng 6/2020) Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

 

Trước ngày 

20/9/2020 

11 Dự thảo bài diễn văn khai mạc của 

Lãnh đạo UBND tỉnh; bài phát biểu 

của lãnh đạo Tỉnh ủy tại Lễ tôn vinh 

 

12 

Xây dựng phóng sự và tuyên truyền 

về hoạt động của các doanh nhân, 

doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn 

tỉnh 

Đài PTTH tỉnh 

Hoàn thành 

trong tháng 

9/2020 

 

13 

- Xây dựng kịch bản chi tiết, chương 

trình giao lưu với các doanh nhân, 

doanh nghiệp tiêu biểu. 

- Xây dựng kịch bản chi tiết điều 

hành Lễ tôn vinh. 

Đài PTTH tỉnh; 

Sở Nội vụ Trước ngày 

01/10/2020 

14 
Họp Ban Tổ chức Lễ tôn vinh 

Thành viên Ban Tổ 

chức Lễ tôn vinh 

15 Treo băng rôn chào mừng trước khu 

vực tổ chức Lễ tôn vinh 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Từ  ngày 08 

- 13/10/2020 
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