
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:          /STTTT-KHTC 

V/v xét thưởng Cơ quan, Doanh nghiệp 

Ngành Thông tin và Truyền thông năm 

2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày       tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi: 

 

Nhằm ghi nhận những Tổ chức, Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền 

thông (TT&TT) có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

thông tin, tuyên truyền đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của Ngành và sự 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng; hằng năm Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức xét chọn và trình Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen 

cho các Tổ chức, Doanh nghiệp xuất sắc, nổi bật của ngành TT&TT trong năm. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Đơn vị quan tâm gửi hồ sơ 

đăng ký về Sở Thông tin và Truyền thông, gồm có: 

1. Báo cáo thành tích năm 2018 (theo mẫu đính kèm). 

2. Tài liệu chứng minh việc tham gia công tác xã hội, từ thiện năm 2018 

(bản photo). 

Để biết thêm thông tin chi tiết và tải file mềm biểu mẫu, Quý Đơn vị vui 

lòng truy cập website: http://tttt.danang.gov.vn, mục thông báo hoặc điện thoại 

0236. 3840800 gặp chị Nguyễn Thị Hiền, email: khtc@danang.gov.vn. 

Hồ sơ xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 24, Trung tâm hành 

chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú - Đà Nẵng trước ngày 17/12/2018./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. (Hi). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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Phụ lục I 

(Đính kèm Công văn số       /STTTT-KHTC ngày    /12/2018  

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) 

MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 

TÊN DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ 

Số: …../…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2018 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho doanh nghiệp  

lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2018 

(Dành cho doanh nghiệp công nghệ thông tin, bưu chính,  

viễn thông, in ấn, xuất bản) 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP 

1. Đặc điểm tình hình 

- Tên doanh nghiệp (Ghi đầy đủ, không viết tắt): 

- Địa điểm trụ sở chính: ……………………………………………….. 

- Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………  

- Website:………………………….Địa chỉ email: …………………... 

- Năm thành lập: ………………………………………………………. 

- Giám đốc: ……………………………………………………………. 

2. Chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (Chỉ tính số liệu phát sinh trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng) 

1. Tình hình chấp hành chế độ chính sách, pháp luật nhà nước 

a) Vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính: Có   Không  

Nội dung vi phạm:………………………………………………………. 

b) Nợ đọng Thuế, BHXH:   

Nợ đọng Thuế: Có   Không , đã nộp thuế đến tháng …../2018 

Nợ đọng BHXH: Có   Không , đã nộp BHXH đến tháng …../2018 

2. Tình hình sản xuất kinh doanh và các thành tựu nổi bật năm 2018 

a) Doanh thu năm 2018: ….Tr.đồng,
 
tăng …. % so với cùng kỳ năm trước. 

b) Lợi nhuận năm 2018: …. Tr.đồng, tăng ….% so với cùng kỳ năm trước. 

c) Nộp ngân sách năm 2018:..Tr.đồng, tăng…..% so với cùng kỳ năm trước. 



 

 

e) Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018:   Tr.đồng, tăng…..% 

so với cùng kỳ năm trước.   

d) Các nội dung khác: (nếu có) 

- Các giải thưởng uy tín, chất lượng:  Có   Không  

Tên các giải thưởng đã được nhận:…………………………………………. 

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hoặc sáng kiến cải tiến thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh được công nhận:  Có   Không  

Các nghiên cứu, cải tiến:…………………………………………………….. 

- Tham gia Hội nghị, hội thảo do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức: Có 

  Không , số lần tham dự: …………… 

- Thực hiện báo cáo số liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông Có   

Không , đã báo cáo đến tháng:…./2018 

3. Công tác xã hội, phúc lợi 

a) Đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện: Có    Không  

b) Tình hình tai nạn lao động, đình công, khiếu nại, tố cáo tại doanh nghiệp 

Có   Không . 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN 

 Ghi các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo từng năm: 

 - Năm 2015:…….…..Năm 2016:………….Năm 2017:…………… 

Trên đây là thành tích đạt được của …………………………… Kính đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng trình UBND thành phố xét 

tặng Bằng khen cho …… là doanh nghiệp xuất sắc lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông năm 2018./. 

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, đóng dấu) 
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