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Sổ: ẠlỊo /QĐ-SyHTTDL Bình Thuận, ngày /3  tháng0 năm 2016

* H o A Y

u'V rA0 /■'■/ QUYẾT ĐỊNH
Quy chế xét khen thưởng tố chức, cá nhân 

có-thầnh tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DƯ LỊCH

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Bình Thuận;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật Thi 
đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND, ngày 28/11/2014 của UBND 
tỉnh ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận.

Căn cứ Kế hoạch số 2485/KH-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc tổ chức các lễ hội văn hóa phục vụ phát triến du lịch trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch và Chánh Văn phòng 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét khen thưởng tổ 

chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Trưởng 

phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông 
tin xúc tiến du lịch tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định nầy./.í-

Nơi nhận:
-  Như điều 3;
- BGĐ Sở;
- Hiệp hội Du lịch;
- Lưu: VT, NVDL.
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QUY CHẾ
Xét khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong lĩnh vực du lịch
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ f\Uo/QĐ-SVHTTDL ngày Jị})thángQ năm 2016

của Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch)

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh 

doanh du lịch cố gắng vượt qua những khó khăn trong điều kiện thị trường biến 
đổi nhanh, không ngừng đầu tư phát triển sản phấm, nâng cao chất lượng dịch 
vụ và tính chuyên nghiệp, giữ vững uy tín, thương hiệu trong hoạt động kinh 
doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và tích cực tham gia công tác xã 
hội.

2. Có đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch Bình Thuận, góp phần 
khẳng định vị trí của ngành du lịch trong sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Cá nhân
- Tập thể:
+ Truyền thông;
+ Các resort và hotel xuất sắc nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
+ Các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh;
+ Các công ty vận chuyển khách du lịch trong và ngoài tỉnh;
+ Các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí du lịch; các cơ sở mua 

sắm, ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;
+ Các điểm tham quan du lịch;
+ Cộng đồng dân cư địa phương.
Điều 3. Số lượng và hình thức khen thưởng
- 20 tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch năm 

2016 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.
- 20 tổ chức, cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực du lịch năm 2016 được 

tặng Giấy chứng nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch 
tỉnh.

Thực hiện theo điểm b, khoản 4, Điều 23 Quyết định số 50/2014/QĐ- 
UBND, ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh quy định: “ Các phong trào do các sở, 
ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố được 
UBND tỉnh ủy quyền phát động thì khi sơ kết hoặc tổng kết, số lượng đề nghị 
khen thưởng không quá 10 tập thế và 10 cá nhân”



Điều 4. Tiêu chí khen thưởng
1. Đối vói cá nhân
a. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.
b. Có thành tích xuất sắc nổi bật tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực đối 

với sự phát triển và giữ vững thương hiệu du lịch Bình Thuận.
2. Đối với tổ chức
2.1. Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch
a. Kinh doanh ổn định, đạt hiệu quả; tích cực đầu tư phát triển sản phẩm, 

nâng cao năng lực cạnh tranh.
b. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy 

định nhà nước về kinh doanh: Bảo đảm an toàn lao động; an toàn về tài sản và 
tính mạng cho du khách; đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện tốt các quy định về 
phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy no; đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh;

c. Thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; không bị xử lý vi 
phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh (về thuế, tài chính và các quy định 
của pháp luật liên quan);

d. Giừ vững uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ tốt, thái độ phục vụ 
thân thiện; thực hiện tốt công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực.

đ. Thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động gồm: Bảo 
hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo các quyền lợi họp 
pháp của người lao động.

e. Tham gia và hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, góp phần vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

f. Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng
khác.

2.2. Các tổ chức liên quan khác
Có đóng góp tiêu biểu, góp phần phát triển và giữ vững thương hiệu du 

lịch Bình Thuận.
2.3. Đối với địa phương
a. Tích cực đầu tư, khai thác tài nguyên phát triển du lịch ở địa phương.
b. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo tốt 

công tác an ninh, an toàn du khách, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch 
trên địa bàn.

c. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng 
dân cư, giáo dục cộng đồng thực hiện giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự thân 
thiện với du khách, góp phần giữ vững thương hiệu du lịch Bình Thuận.

Điều 5. Hồ sơ xét khen thưởng
1. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng:
- Đối với tổ chức kinh doanh du lịch hồ sơ gồm:



+ Báo cáo thành tích của doanh nghiệp năm 2015 (Theo mẫu)
* Hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, dịch vụ du lịch (Cơ sở ăn uống 

mua sắm đạt chuẩn, vận chuyển.. .(Biểu mẫu Ml)
* Hoạt động kinh doanh lữ hành (Biểu mẫu M2)
+ Các giấy tờ liên quan:
* Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản xác nhận của cơ quan 

thuế địa phương về số tiền đã vào nộp ngân sách nhà nước, bản cân đối kế toán 
năm 2015.

* Đối với kinh doanh lưu trú du lịch: Quyết định công nhận hạng sao
* Đổi với kinh doanh lữ hành: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 

(Neu kinh doanh lữ hành quốc tế)
- Đối với tổ chức liên quan khác
Báo cáo thành tích nôi bật tiêu biếu, có nhiều đóng góp tích cực đối với sự 

phát triến du lịch, góp phần phát triển du lịch Bình Thuận (Biểu mẫu M3).
r
A • r • r 1 Ạ- Đôi vói cá nhân

Báo cáo thành tích của cá nhân trong hoạt động du lịch năm 2015 (Biểu 
mẫu M4)

2. Số lượng hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:
- Các tổ chức, cá nhân lập 03 bộ hồ sơ (photo công chứng) và gửi trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 86 Trần Hưng 
Đạo - Phan Thiết - Bình Thuận) trước ngày 30/9/2016.

Điều 6. Quy trình xét khen thưởng
1. Căn cứ hồ sơ đề nghị của các tổ chức, cá nhân, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch thành lập Hội đồng để xét khen thưởng. Thành phần Hội đồng gồm:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị Ban Thi 

đua -  Khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh tặng băng khen cho các tô chức, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch năm 2016.

Điều 7. Thòi gian tổ chức
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức công 

bố, tuyên dương khen thưởng các tố chức, cá nhân tại buôi lễ kỷ niệm Ngày Du 
lịch Bình Thuận 24/10/2016.

(Chi tiết xin liên hệ: Phòng nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận. Điện thoại: 0623.813958- 0623.609795)./.
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Mẩu MI

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG DOANH NGHIỆP CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

TRONG LĨNH v ự c  DU LỊCH NĂM 2016
(Dành cho cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch)

I. Thông tin về doanh nghiệp:
- Tên Doanh nghiệp.......................................................................................
- Địa chỉ:.........................................................................................................
- Điện thoại:.................................... Fax ......................................................
- Email:...........................................................................................................
- Ngành nghề kinh doanh chính:.....................................................................

II. Thành tích đạt được trong năm 2015:
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

s
T
T

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015
So cùng
kỳ (% )

1
Công suất sử dụng buồng phòng bình 
quân (dành cho cơ sở lưu trú du lịch) %

2 Doanh thu Triệu
đồng

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu
đồng

4 Đóng góp ngân sách (các loại thuế) %

5 Thu nhập bình quân của người lao 
động/tháng

Triệu
đồng

6

Tham gia các hoạt động xã hội:
(Ghi rõ công việc, kinh phí đóng góp, 
tài trợ. Vỉ dụ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ 
nạn nhân chất độc da cam, Quỹ khắc phục 
thiên tai, bão lụt, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ 
Khuyến học, Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo vượt 
khó, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; 
đóng góp kình phỉ xã hội hóa đế thực hiện 
công tác xúc tiến, quảng bá du lịch...)

Triệu
đồng

2. Đánh giá những thành tích nổi bật:
- Có thành tích xuất sắc nổi bật tiêu biểu trong việc phát triến doanh 

nghiệp.
- Hoạt động kinh doanh ổn định hoặc phát triển trong năm 2015.
- Chấp hành và thực hiện đúng quy định của pháp luật.



- Thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
- Giữ vững uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ; thực hiện tốt công tác 

bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực.
- Tham gia và hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội, góp phần vào sự 

nghiệp phát triến kinh tế-xã hội của địa phương.
- Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tố chức quần chúng

khác.
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung bản báo cáo thành tích 

trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Bình Thuận, ngày.....tháng......năm 2016
GIAM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu)



Mẩu M2

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG DOANH NGHIỆP CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

TRONG LĨNH vực DU LỊCH NĂM 2016
(Dành cho Lữ hành)

I. Thông tin về doanh nghiệp:
- Tên Doanh nghiệp.....................................................................................
- Địa ch ỉ:.......................................................................................................
-Điệnthoại:............................Fax ..............................................................
- Email: ..........................................................................................................
- Ngành nghề kinh doanh chính:....................................................................
II. Thành tích đạt được trong năm 2015:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:________________________________
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s
T
T

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015
So cùng
kỳ (% )

1 Doanh thu Triệu
đồng

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu
đồng

3 Đóng góp ngân sách (các loại thuế) Triệu
đồng

4
Tổng số khách du lịch quốc tế đưa đến 
Bình Thuận Lượt

5 Tổng số khách du lịch nội địa đưa đến 
Bình Thuận Lượt

6
Thu nhập bình quân của người lao 
động/tháng

Triệu
đồng

7

Tham gia các hoạt động xã hội:
(Ghi rõ cồng việc, kinh phí đóng góp, tài 
trợ. Ví dụ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn 
nhân chất độc da cam, Quỹ khắc phục thiên 
tai, bão lụt, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ 
Khuyến học, Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo vượt 
khó, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; 
đổng góp kinh phỉ xã hội hóa để thực hiện 
công tác xúc tiến, quảng bá du lịch...)

Triệu
đồng

2. Đánh giá những thành tích nổi bật:
r r 7 7 7

- Có thành tích xuât săc nôi bật tiêu biêu trong việc phát triên doanh
nghiệp.

- Hoạt động kinh doanh ốn định hoặc phát triển trong năm 2015.
- Chấp hành và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động.



- Thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
- Giữ vững uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ; thực hiện tốt công tác 

bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
- Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần vào sự 

nghiệp phát triên kinh tế - xã hội của địa phương.
- Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng

khác.
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung bản báo cáo thành tích 

trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Bình Thuận, ngày.....tháng..... năm 2016
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu)



BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SÁC 

TRONG LĨNH vực DU LỊCH NĂM 2016

I. Giới thiệu về tập thể
Tên đơn vị : .........................................................................................................
Điện thoại : ........................................Fax:..........................................................
Địa chỉ:................................................................................................................

II. Thành tích đạt được trong năm 2015:
1. về chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước:

Mẩu M3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Có thành tích xuất sắc nổi bật tiều biểu, đóng góp tích cực đối vói 
sự phát triển và giữ vững thương hiệu du lịch Bình Thuận:

Cá nhân tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung bản báo cáo thành 
tích trên là đúng sự thật./.

ngày tháng năm 2016 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ



BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐÈ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG LĨNH vực DU LỊCH NĂM 2016

I. Giới thiệu về cá nhân
Họ và tên : ..........................................................................................................
Ngày tháng năm sinh :...............................................Giới tính : ........................
Quốc tịch : ...........................................................................................................
Điện thoại: ....................................Email :.........................................................
Địa chỉ liên lạc :...................................................................................................
Hiện đang công tác tại :.......................................................................................
Địa chỉ : ...............................................................................................................
Chức vụ : .............................................................................................................

II. Thành tích đạt được trong năm 2015:
1. về chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước:

Mẩu M4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Có thành tích nổi bật tiêu biểu, đóng góp tích cực đối với sự phát 
triên và giữ vững thương hiệu du lịch Bình Thuận:

Cá nhân tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung bản báo cáo thành 
tích trên là đúng sự thật./.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
, ngày tháng năm 2016 

NGƯỜI BAO CÁO


