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QUY CHẾ KHEN THƯỞNG
DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG ĐBSCL NĂM 2017
-----------o0o------------CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU
1.1 Mục đích
- Chương trình khen thưởng doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng ĐBSCL
năm 2017 là hoạt động của CLB các sản phẩm đặc trưng ĐBSCL (Mekongsp)
thuộc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ đề xuất
để tôn vinh các doanh nghiệp duy trì các sản phẩm truyền thống của ĐBSCL hướng
đến phát triển bền vững.
- Ghi nhận thành quả của các doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng có cách
làm mới, tạo lập được thương hiệu được yêu thích, có thị trường và xu hướng phát
triển bền vững, thân thiện với môi trường.
- Hoạt động khen thưởng này giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn về vai trò
vị trí của mình, từ đó giúp doanh nghiệp tự tin quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp
với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Hoạt động khen thưởng nhằm quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm thủ
công, truyền thống; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phát triển sản
phẩm đa dạng cả về mẫu mã, chất lượng và phát triển thêm các sản phẩm đặc trưng
mới.
- Hoạt động khen thưởng giúp nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương
trường góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp ĐBSCL.
- Hoạt động tôn vinh doanh nghiệp gắn với thực hiện NQ 19/CP về hỗ trợ và
phát triển doanh nghiệp.
- Hoạt động khen thưởng doanh nghiệp, sản phẩm đặc trưng được chủ trì và
thực hiện bởi VCCI Cần Thơ nhằm mục tiêu cụ thể như sau:
(1) Quảng bá hình ảnh các sản phẩm đặc trưng của địa phương và khu vực
góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng, phát huy tiềm năng lợi thế của Vùng.
(2) Hình thành các thương hiệu, biểu tượng đặc trưng của địa phương góp
phần bảo hộ thương hiệu đưa những sản phẩm đặc trưng đến với thị trường quốc tế,
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nâng cao giá trị hàng hóa tạo ra những điểm đến thu hút khách du lịch trong và
ngoài nước.
(3) Quảng bá thương hiệu, các sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp giúp
tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương với đối tác, khách
hàng trong và ngoài nước.
(4) Thể hiện sự tri ân đối với doanh nghiệp có đóng góp tích cực duy trì
những sản phẩm truyền thống đặc sắc ĐBSCL
(5) Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng gắn hoạt động làng
nghề với hoạt động du lịch để tạo nên sự phát triển bền vững.
(6) Khen thưởng cũng là cách bình chọn để có sản phẩm tốt, cạnh tranh
1.3 Yêu cầu
- Chương trình bình xét chọn doanh nghiệp, sản phẩm đặc trưng giúp các
doanh nghiệp có cơ sở đánh giá toàn diện về nhu cầu thị trường, sự kỳ vọng của
người tiêu dùng và sự lựa chọn của họ đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Chương trình góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng các hạng mục
(cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng đến chuyên nghiệp hóa từ khâu
quản lý đến sản xuất và cung ứng (phân phối), phát triển thương hiệu,…) mang lại
lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Danh hiệu chứng nhận “Doanh nghiệp, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu
ĐBSCL” trở thành một trong những mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp do hiệu
quả tác động của nó tới người tiêu dùng.
- Việc khen thưởng phải thật sự là một sự công nhận, có giá trị tinh thần trong
việc tạo niềm tin và động lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp
trong khu vực.
- Trên cơ sở tiêu chí xét tặng rõ ràng và được quy định cụ thể tại Mục 2.2 Điều 2 của quy chế này.
- Kết quả bình xét phải thông cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng
trong khu vực.
CHƯƠNG II
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ
2.1 Đối tượng
DANH HIỆU DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG TIÊU
BIỂU KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2017 (Đây là danh hiệu dành cho doanh nghiệp)
- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực pháp luật Nhà nước
Việt Nam không cấm (theo luật DN 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015):
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+ Các doanh nghiệp, HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm
thuộc 3 lĩnh vực: thủ công mỹ nghệ, thực phẩm và sản phẩm tự nhiên tại khu vực
ĐBSCL.
+ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (căn cứ theo Nghị định 56/2009/NĐCP ngày 30/6/2009), có trụ sở đặt tại khu vực ĐBSCL và có quá trình hoạt động
kinh doanh từ 02 năm trở lên.
- Đáp ứng điều kiện và tiêu chí xét khen thưởng năm 2017
SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG THEO QUY CHẾ NÀY ĐƯỢC HIỂU
- Sản phẩm đặc trưng được sản xuất từ các nguyên liệu có nguồn gốc tại địa
phương, mang tính đặc trưng, gắn liền với địa phương và vùng ĐBSCL. (trong đó
nguyên liệu của vùng chiếm ít nhất là 50%)
- Sản phẩm đặc trưng được sản xuất theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo các tiêu
chuẩn về chất lượng sản phẩm, đồng thời phát huy được tiềm năng của địa phương
và khu vực.
- Doanh nghiệp đăng ký tham gia phải là hội viên của VCCI Cần Thơ hoặc
CLB sản phẩm đặc trưng khu vực ĐBSCL. Đối với các Doanh nghiệp chưa là hội
viên sẽ thực hiện đăng ký hội viên theo quy định.
2.2 Tiêu chí xét khen thưởng
2.2.2 Danh hiệu DOANH NGHIỆP, SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG TIÊU
BIỂU KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2017 do Hiệp hội Doanh nghiệp địa phương,
Trung tâm Xúc tiến, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến công đề cử thông
qua Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL, Câu lạc bộ Mekong SP – VCCI
Cần Thơ lựa chọn và đề cử.
Gồm có các tiêu chí sau đây:
1. Tiêu chí về nguồn gốc;
2. Tiêu chí về quy trình sản xuất;
3. Tiêu chí về chất lượng sản phẩm;
4. Tiêu chí về thương hiệu nhãn hiệu;
(Thực hiện đúng quy cách bao gói và chất liệu bao bì; nội dung nhãn sản
phẩm: xuất xứ, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân; ghi nhãn theo quy định tại Nghị
định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng
hoá; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm, nhận diện sản phẩm an toàn bằng các chứng chỉ, chứng nhận…)
CHƯƠNG III
THỦ TỤC, HỒ SƠ, QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 3. THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
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3.1 Hồ sơ xét khen thưởng
- Doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến, Trung tâm
khuyến nông, Trung tâm khuyến công địa phương giới thiệu, tự đăng ký và được
CLB sản phẩm đặc trưng VCCI Cần Thơ xét chọn.
- Thời gian hoàn thành danh sách đề cử và đăng ký: từ 01/8/2017- 30/8/2017
- Thời gian hoàn thành hồ sơ gửi về Ban tổ chức: từ 30/8/2017-15/9/2017
* Gửi hồ sơ về Trung tâm Xúc tiến Thương mại - VCCI Cần Thơ, số 12 Hòa
Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, ĐT: 02923.824.918 (121) Fax: 0292.3.824.169.
Lưu ý: - Hồ sơ có chữ ký sống, đóng dấu
Hồ sơ đăng ký DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG KHU
VỰC ĐBSCL NĂM 2017
1. Đơn đăng ký tham gia của doanh nghiệp (theo mẫu).
2. Bản giới thiệu về sản phẩm đặc trưng tham gia xét thưởng, quy trình sản
xuất, nguyên liệu, sản phẩm có gì đặc biệt thể hiện tính đặc trưng của sản
phẩm. Xu hướng phát triển của sản phẩm đặc trưng trong thời gian tới
như thế nào? (có chữ ký của doanh nghiệp).
3. Báo cáo thành tích của doanh nghiệp từ năm 2015 và 2016 và 6 tháng đầu
năm 2017 (theo mẫu).
4. Photo các chứng nhận về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy
trình kỹ thuật của sản phẩm đặc trưng.
Các bằng khen, giấy khen của doanh nghiệp (nếu có).
Lưu ý:
+ Tất cả các hồ sơ phải sử dụng chữ ký sống, mộc đỏ của doanh nghiệp.
+ Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả lại đối với những hồ sơ đã
đăng ký tham gia bình xét.
+ Phí đăng ký tham gia bình xét 2.000.000đ/ Doanh nghiệp (được tham gia
03 sản phẩm đăng ký xét khen thưởng)
3.2 Hội đồng thẩm định
Hội đồng thẩm định có trách nhiệm bình xét, thẩm định, lựa chọn lần cuối
cùng những hồ sơ đủ tiêu chuẩn, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ ra quyết định khen thưởng.
Hội đồng thẩm định gồm có:
1. Đại diện VCCI Cần Thơ (1 thành viên)
2. Đại diện của Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL, tại các tỉnh có
doanh nghiệp tham gia (4 thành viên)
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3. Ban Chủ nhiệm CLB sản phẩm đặc trưng ĐBSCL (2 thành viên)
4. Đại diện Trung tâm Xúc tiến/ Trung tâm Khuyến Nông, Trung tâm Khuyến
công, Hiệp hội của các tỉnh khu vực ĐBSCL. (4 thành viên)
5. Chuyên gia am hiểu về thị trường, sản phẩm (2 thành viên)
Ban thư ký: Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho Hội đồng trong việc thẩm
định, xét chọn những hồ sơ theo các tiêu chí đã được chọn, đồng thời Ban Thư ký
có nhiệm vụ rà soát và chọn lọc những hồ sơ đủ tiêu chuẩn, thực hiện các bước
đánh giá cụ thể để trình Hội đồng lựa chọn và bình xét. Ban Thư ký là các cán bộ
VCCI Cần Thơ.
3.3 Quy trình xét khen thưởng
Quy trình xét khen thưởng sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí và thực hiện
theo các bước cụ thể:
Bước 1: Triển khai giải thưởng, gửi công văn đề nghị với các Trung tâm Xúc
tiến, Hiệp hội doanh nghiệp, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp tại các
tỉnh/ thành khu vực ĐBSCL về việc đề cử, lựa chọn danh sách doanh
nghiệp, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tại địa phương.
Bước 2: Tiếp nhận công văn đề cử; đăng ký của doanh nghiệp.
Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh của doanh nghiệp.
Bước 3: Ban Thư ký tiến hành xem xét và rà soát, xử lý hồ sơ, chọn lọc những
hồ sơ đủ tiêu chuẩn và tiến hành tổng hợp thông tin đánh giá theo từng
tiêu chí. Đồng thời, liên hệ doanh nghiệp yêu cầu bổ sung đầy đủ để
hoàn tất hồ sơ trước khi trình Hội đồng thẩm định.
Bước 4: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định, bình xét hồ sơ lần cuối
và quyết định danh sách đề nghị khen thưởng.
Bước 5: Trình danh sách đề nghị khen thưởng của Hội đồng thẩm định lên
VCCI Cần Thơ; VCCI Cần Thơ thẩm định và ra quyết định khen
thưởng.
Bước 6: Thông báo đến bên phối hợp kết quả xét thưởng.
Bước 7: Tổ chức khen thưởng.
Danh sách đạt giải sẽ được công bố trên website: www.mekongsp.com và tổ
chức khen thưởng vào ngày 05/11/2017 trong chương trình Lễ hội Việt Nam –
Nhật Bản; trên các phương tiện báo đài địa phương; đồng thời thông tin đến các
sở ngành, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp khu vực ĐBSCL.
CHƯƠNG IV
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Điều 4. KHEN THƯỞNG
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- Danh hiệu DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG TIÊU BIỂU
KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2017, gồm:
+ Giấy khen của Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi
nhánh tại Cần Thơ, có giá trị toàn quốc.
+ Cúp / Biểu tượng
- Số lượng dự kiến: 50 giấy bằng khen cho sản phẩm đặc trưng tiêu biểu các
tỉnh khu vực ĐBSCL.
Sản phẩm đạt giải được hỗ trợ tư vấn thương hiệu, hỗ trợ giới thiệu miễn phí
trên website sản phẩm đặc trưng MekongSP và quảng bá trên Fanpage của CLB
Mekong SP. Lễ công bố kết quả khen thưởng doanh nghiệp Ban tổ chức sẽ bố trí
gian hàng giới thiệu Lễ hội Việt- Nhật có 50.000 lượt khách tham quan, mua sắm
mỗi ngày.
Điều 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Chương trình khen thưởng Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu
ĐBSCL là hoạt động của CLB các sản phẩm đặc trưng ĐBSCL thuộc Chi nhánh
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), Trung
tâm Xúc tiến, Hiệp hội doanh nghiệp, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp các tỉnh
ĐBSCL thực hiện và triển khai xét tặng thường niên dành riêng cho khu vực
ĐBSCL, và có giá trị toàn quốc.
- Hội đồng thẩm định có trách nhiệm phối hợp với Chi nhánh Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), các tổ chức liên quan
thực hiện quy chế này.
- Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện có gì vướng
mắc sẽ được xem xét, sửa đổi hoàn chỉnh.

GIÁM ĐỐC

VÕ HÙNG DŨNG
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