
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

GHI CHÚ

I TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 20

1
Thực hiện Nghĩa vụ đối với nhà nƣớc: Thuế, BHXH, BHYT, 

BHTN
5

- Không nợ thuế, Bảo hiểm XH, YT, TN từ tháng 12 năm 2019 về 

trước (trừ các loại thuế được giảm, giãn và thuế đang chờ xử lý)
4

- Được giấy khen của ngành thuế (Tổng Cục thuế, Bộ Tài chính) 

từ năm 2018 đến nay
1

- Nợ đọng thuế, Bảo hiểm xã hội theo quy định LOẠI
Xét theo chủ trương 

hỗ trợ của TP

2 Nghĩa vụ đối với ngƣời lao động 4

- Thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định pháp luật: đóng 

BHXH, BHYT, BHTN
2

- Đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (còn hiệu 

lực)
2

3 Các hoạt động bảo vệ môi trƣờng 5.5

- DN thuộc đối tượng ảnh hưởng đến môi trường Không vi phạm 

(từ năm 2018 - đến nay)
5.5

- Có vi phạm nhưng đã có khắc phục được cấp có thẩm quyền xác 

nhận trong thời hạn xét duyệt
3

- DN thuộc đối tương không ảnh hưởng đến môi trường nhưng có 

chương trình, hoạt động bảo vể môi trường
2

4 Thực hiện nghĩa vụ PCCC 3.5

- Thực hiện tốt: Có trang thiết bị PCCC, có tập huấn, có đăng 

ký…
3.5

- Vi phạm nhưng đã có khắc phục (trong thời hạn xét duyệt, có 

biên bản xác nhận của các cơ quan chức năng)
2

5

Không xảy ra sự bãi công, đình công của ngƣời lao động trong 

từ năm 2018 đến nay (trừ những lý do không liên quan đến 

chính sách doanh nghiệp)

2

II DOANH THU - LỢI NHUẬN (NĂM 2018 và 2019) 12

1 Doanh thu 4

* Doanh thu vượt kế hoạch đề ra (hoặc năm sau so với năm 

trước) trên 20%
4

* Doanh thu vượt kế hoạch (hoặc năm sau so với năm trước) từ 

10% đến 20%
3.5
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* Doanh thu vượt kế hoạch đề ra (hoặc năm sau so với năm 

trước)từ 1% - 10%
3

* Doanh thu đạt 100% kế hoạch đề ra (hoặc năm sau so với năm 

trước)
2

* Doanh thu đạt từ 80% - 99% kế hoạch đề ra (hoặc năm sau so 

với năm trước)
1

* Doanh thu đạt dưới 80% so với kế hoạch (hoặc năm sau so với 

năm trước)
0

2 Lợi nhuận 8

- Lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra trên 10% 8

- Lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra từ 1 %- 10% 6

- Lợi nhuận đạt 100% đến 101% kế hoạch đề ra 4

- Lợi nhuận đạt từ 80% - 99% kế hoạch đề ra 2

- Doanh nghiệp có lợi nhuận (không lỗ) 1

III XÃ HỘI - CỘNG ĐỒNG 16

1
Tham gia ủng hộ các chƣơng trình xã hội từ thiện (từ năm 

2018 đến nay); và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19
13

- Dưới 100 triệu đồng 2

- Từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng 4

- Từ 1,1 tỷ đến 2 tỷ đồng 7

- Từ 2,1 tỷ đến 3 tỷ đồng 10

- Trên 3 tỷ đồng 13

2 Tham gia với Hiệp hội DNTP, HoREA, HREC 3

- Tham gia hội viên, thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí đầy đủ 1

 - Tham gia tích cực các hoạt động và đóng góp nhiều cho các 

hoạt động của Hiệp hội 
1

- Tham gia BCH Hiệp hội, BCH Hội, CLB hội viên của Hiệp hội 

DNTP
1

IV
NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG (ngoài các chính 

sách pháp luật quy định)
8

1 Thu nhập bình quân 4

- Trên 12 triệu 4

- Từ 10 đến 12 triệu 3

- Từ 9 triệu đến 10 triệu 2

- Từ 8 triệu đến 9 triệu 1

- Dưới 8 triệu 0

2

Các chính sách khác nhƣ: Mua bảo hiểm cho NV (ngoài BH 

XH, BH TN), Quỹ hỗ trợ cho NV, Phòng trọ cho CN xa nhà, 

hỗ trợ tàu xe về quê ăn tết (ngoài quy định)…

2
Mỗi chính sách 0.5đ, 

tối đa 3 điểm

3 Thành lập các tổ chức: Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn… 2
Mỗi tổ chức 0.75 

điểm, tối đa 2 điểm



V
KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN CHUỖI LIÊN 

KẾT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM
5

1 Khởi nghiệp, sáng tạo: 3

- Doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp (Nói rõ các 

chính sách, chương trình khởi nghiệp mà Công ty đang thực hiện)
2

- Doanh nghiệp có tính sáng tạo trong sản xuất (Đề tài, sản phẩm) 1

2 Phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm 2

- Doanh nghiệp tự khắc phục nhanh khó khăn và đảm bảo được 

nguồn nguyên liệu trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 

qua liên kết kinh doanh

1

- Doanh nghiệp hỗ  trợ và cung ứng kịp thời nguyên liệu trong sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đối với các DN trong chuỗi 

liên kết

1

VI
SÁNG TẠO, VƢỢT KHÓ TRƢỚC TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH 

COVID-19
20

1 Chuyển đổi số 4

- Doanh nghiệp đã ứng dụng các công nghệ thông tin vào giải 

quyết các hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý của 

doanh nghiệp

2 Có diễn giải cụ thể

- Doanh nghiệp có chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp 

các sản phẩm công nghệ số
2 Có diễn giải cụ thể

2

Chuyển đổi công nghệ: Doanh nghiệp chủ động định hướng và 

áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, quản trị, giảm rủi ro 

trong sản xuất, hướng tới quá trình phát triển bền vững

4 Có diễn giải cụ thể

3
Phát triển sản phẩm mới: Doanh nghiệp nghiên cứu cho ra đời 

các sản phẩm mới, dịch vụ mới phục vụ thị trường
3 Có diễn giải cụ thể

4

Chuyển đổi phƣơng pháp quản trị: Doanh nghiệp đảm bảo 

được chỉ số an toàn trong sản xuất kinh doanh trong thời điểm 

chống dịch, có sử dụng công nghệ để bảo vệ môi trường

3 Có diễn giải cụ thể

5

Chuyển đổi thị trƣờng: Doanh nghiệp mạnh dạn khai thác, đầu 

tư đa dạng vào những thị trường mới, tiềm năng, thay thế các thị 

trường truyền thống

3 Có diễn giải cụ thể

6

Ổn định, sắp xếp lại nhân sự và tổ chức các hoạt động đào 

tạo: Doanh nghiệp có khả năng tạo được việc làm cao, tạo điều 

kiện cho người lao độ được tham gia các khóa đào tạo nâng cao 

trình độ; phục hồi nhanh đội ngũ sản xuất

3 Có diễn giải cụ thể

VII THƢƠNG HIỆU 5

1
Các biện pháp xây dựng và bảo hộ thương hiệu: Đăng ký bảo hộ 

Logo Công ty, nhãn hiệu hàng hóa, giải pháp hữu ích.
2

Mỗi biện pháp 0.5 

điểm, tối đa 2 điểm

2 Tham gia hội chợ tôn vinh hàng Việt 1

3
Sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm tiêu biểu do HHDN TP.HCM 

công nhận
2



VIII
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

(NĂM 2018 và 2019):
9

1
Số lƣợng đã tiêu thụ (căn hộ, nhà thấp tầng, nền nhà, …)/số 

lƣợng sản phẩm
7

- Đã tiêu thụ ≥ 80% 7

- Đã tiêu thụ từ 70-79% 6

- Đã tiêu thụ từ 60-69% 5

- Đã tiêu thụ từ 50-59% 4

- Đã tiêu thụ dưới 50% 0

2 Đánh giá chất lƣợng quan hệ với khách hàng 2

- Doanh nghiệp không bị khiếu kiện 2

- Có bị khiếu kiện nhưng đã hòa giải 2

- Tòa án đang thụ lý khiếu kiện 0

IX THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƢỢC 5

1 Hình thức khen thƣởng 4

- Huân chương, huy chương 4

- Bằng khen của Thủ tướng từ năm 2018 đến nay 3

- Khen thưởng cấp thành phố, bộ ngành từ năm 2018 đến nay 2

- Giấy khen của Hiệp hội từ năm 2018 đến nay 1

2
Đạt danh hiệu Doanh nghiệp - doanh nhân TP. HCM tiêu biểu 

từ 2 lần trở lên
1

100TỔNG ĐIỂM


