
 

 
Kính gửi: Hội Doanh nghiệp Quận 3 

Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp. Hồ Chí Minh”  ra đời từ năm 2000 do Ban Thường Vụ 
Thành Đoàn Tp.HCM khởi xướng và chủ trì, với sự chấp thuận theo công văn số 1133/CV/VPTU của 
Thường trực Thành ủy – Thường trực UBND Tp.HCM ban hành ngày 20/06/2000, Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam Tp.HCM và Hội Doanh NhânTrẻ Tp.HCM là hai cơ quan tham mưu, thường trực giải. 

Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp. Hồ Chí Minh” được trao hai năm một lần cho 10 
doanh nhân trẻ Tp.HCM xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt tích cực trong các hoạt động xã hội. 
Qua sáu lần tổ chức (năm 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010), giải thưởng đã khẳng định được uy tín 
trong cộng đồng doanh nghiệp Tp. HCM, giúp các doanh nghiệp khẳng định được đẳng cấp về thương hiệu, 
sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thương trường, giải thưởng đã có 57 Doanh nhân trẻ Xuất sắc được vinh 
danh với tổng số vốn gần 5.000 tỷ và tạo công việc cho hơn 21.000 công nhân viên. 

Với mong muốn tích cực khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP. 
HCM tham gia Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp. Hồ Chí Minh năm 2012’ sắp tới, Ban tổ chức 
rất mong được Quý hội hỗ trợ quảng bá Giải thưởng này đến doanh nhân, doanh nghiệp hội viên của mình. 
Tiến độ thực hiện Giải Doanh nhân trẻ xuất sắc Tp.HCM năm 2012 được dự kiến như sau: 

- Từ 1/7 –1/8/2012 : Nhận & tư vấn hồ sơ tham gia giải thưởng 
- Từ tuần 2/ 8/2012 : Sơ tuyển - Thẩm định tại doanh nghiệp lọt vào Chung tuyển  
- Tháng 9/2012 :  Chung tuyển - Tiến hành xét, bình chọn Doanh nhân trẻ xuất sắc và Doanh 

nhân tiêu biểu TP.HCM 2012. 
- Tháng 10/2012 :  Lễ tuyên dương trang trọng & truyền hình trực tiếp 10 Doanh nhân trẻ xuất 

sắc Tp. HCM 2012  

Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh năm 2012” là cơ hội đặc biệt để 
các doanh nhân, doanh nghiệp có thêm động lực tăng trưởng và khẳng định thương hiệu mình trong cộng 
đồng doanh nhân, doanh nghiệp nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung, nhất là trong giai đoạn kinh 
tế còn khó khăn như hiện nay. 

Vì thế sự ủng hộ nhiệt tình và quý báu của Quý hội trong việc tuyên truyền giải thưởng này đến các 
doanh nhân, doanh nghiệp Hội viên là sự đóng góp thiết thực nhất cho sự lớn mạnh của khối doanh nhân, 
doanh nghiệp TP. HCM cùng liên tục phấn đấu tích cực cho sự phát triển kinh tế TP. HCM. (Bộ hồ sơ tham 
gia giải thưởng file đính kèm được đưa chi tiết trên website Hội: www.ybahcm.com.vn) 

Hội Doanh Nhân Trẻ TP. HCM xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quí báu của Quý Hội ! 
Kính chúc quí hội sức khỏe và thành công! 

Trân trọng,     
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI 

Phó Ban Tổ chức – Chủ tịch YBA 
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TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2012 

Nơi nhận :  
- Như trên 
- Lưu VP      


