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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 
 1. Mục đích 
 - Khen thưởng, động viên, tuyên truyền rộng rãi các tấm gương tiêu biểu của 
doanh nghiệp trẻ tham gia vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, tích cực tham gia vào các 
hoạt động xã hội. Tạo phong trào thi đua sôi nổi làm kinh tế giỏi, chấp hành tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các doanh nghiệp trẻ. 
 

- Là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2012), chào mừng Ngày doanh nhân 
Việt Nam 13/10. 

 
- Thông qua việc bình chọn và tuyên dương Doanh nhân trẻ xuất sắc góp phần 

đẩy mạnh cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
 
 2. Yêu cầu: 
 - Phải thật sự là một giải thưởng có giá trị, khách quan, công bằng, góp phần nâng 
cao uy tín của doanh nghiệp, doanh nhân. 
 
 - Giải thưởng được tổ chức chu đáo, nghiêm túc, có sự phối hợp đồng bộ giữa các 
cơ quan và thành viên trong Hội đồng xét chọn. Đảm bảo hài hòa các hoạt động trước, 
trong và sau khi bình chọn trao giải. 
 
II. TÊN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  
 

 
 1. Tên giải thưởng 
 

“DOANH NHÂN TRẺ XUẤT SẮC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” năm 2012 
 
 2. Cơ cấu và đối tượng xét trao giải 
 2.1) Cơ cấu:   
 Ban tổ chức Giải thưởng tiến hành bình chọn, trao giải cho các doanh nhân 
trẻ theo cơ cấu: 

- 10 Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TPHCM: dành cho Doanh nhân trẻ xuất 
sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy chế. 

- Bên cạnh đó nhằm khuyến khích các doanh nhân trẻ trong việc đầu tư nâng cao 
năng suất lao động, bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ, xây dựng thương 
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hiệu, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, Đoàn – Hội, thực hiện cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Ban tổ chức sẽ tiến hành 
xét chọn và trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong từng lĩnh vực. Cụ 
thể: 
+ Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong giải pháp kinh doanh hiệu quả. 
+ Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong xây dựng thương hiệu. 
+ Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong đầu tư đổi mới công nghệ 
+ Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong bảo vệ mội trường 
+ Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong hoạt động xã hội và phong trào thanh niên 
+ Doanh nhân trẻ tiêu biểu trong chăm lo đời sống cho công nhân và người lao 
động 

 
 2.2) Đối tượng xét trao giải: Là các Doanh nhân Việt Nam có tuổi đời không quá 
45, gồm: Tổng Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc (Phó Giám đốc), Chủ tịch 
(Phó Chủ tịch) Hội đồng quản trị, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội đồng thành viên, của các 
doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có trụ sở chính và 
hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. 
   
 * Các doanh nhân đã đạt danh hiệu các năm trước vẫn được tiếp tục đăng ký tham 
gia giải thưởng năm 2012 
  

2.3) Lĩnh vực trao giải: Giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp đang hoạt 
động trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, cơ khí, nông – lâm – ngư nghiệp, công 
nghệ, thông tin, thương mại, dịch vụ, tài chính, sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất hàng 
tiêu dùng… 
 
 3. Cấp độ khen thưởng 
 - Bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố và Huy tượng Giải thưởng “Doanh 
nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh” năm 2012: trao cho doanh nhân trẻ đạt 
Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh” năm 2012. 

- Bằng khen Công nhận của Thành Đoàn TP.HCM và Huy tượng Giải thưởng 
“Doanh nhân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2012: trao cho doanh nhân trẻ tiêu biểu trên 
các lĩnh vực. 

 
- Đề xuất Bằng khen thủ tướng Chính phủ trao cho Doanh nhân trẻ đạt giải 

thưởng “ Doanh nhân trẻ xuất sắc TP Hồ Chí Minh “ năm 2012 và là lần thứ 3 liên tiếp 
đạt giải thưởng này ( 2008, 2010, 2012) 
 
 
III. TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, TIẾN ĐỘ BÌNH CHỌN VÀ QUYỀN LỢI 
NGƯỜI ĐẠT GIẢI THƯỞNG 
 1. Tiêu chuẩn  

- Gồm các tiêu chuẩn (theo Quy chế đính kèm) 
  

2. Quy trình xét thưởng  
 - Căn cứ vào tiêu chuẩn xét thưởng, cá nhân doanh nghiệp tự ứng cử;  

- Các tổ chức Đoàn, Hội, các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp…tổ 
chức lựa chọn, lập hồ sơ giới thiệu. 



 

  

- Ban thư ký nghiên cứu hồ sơ ứng viên và dựa vào các tiêu chuẩn, chọn những 
hồ sơ đảm bảo thủ tục theo qui định để xét sơ tuyển. 

- Hội đồng cấp thành phố xét chọn từ những hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn đã tổng 
hợp từ vòng sơ tuyển để quyết định trao giải thưởng. 

- Tổ chức Lễ tuyên dương, giao lưu với các doanh nghiệp đạt giải;  
 
 - Thời gian nộp hồ sơ: bắt đầu từ ngày 01/7/2012 đến ngày 31/7/2012  

Tất cả hồ sơ của ứng cử viên gởi về Ban Thư ký giải thưởng (Văn phòng Hội 
Doanh nhân trẻ thành phố – 04 Alexandre De Rohdes – ĐT:08.38273885) 
 - Thời gian bổ sung, điều chỉnh hồ sơ: từ ngày 1/8/2012 – 15/08/2012 
 - Thời gian sơ tuyển và thẩm định: từ ngày 15/8/2012 – 10/09/2012 
 - Chung tuyển: 10/09-20/9/2012 
 - Lễ trao giải: 10/10/2012 
  

3. Hồ sơ xét thưởng gồm 
 + Lý lịch cá nhân (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc xác nhận của cơ 
quan quản lý). 

+ Lý lịch doanh nghiệp (theo mẫu hướng dẫn) 
+ Bản báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu hướng dẫn) 
+ Bản sao giấy phép thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh (có xác nhận 

sao y) 
+ Bản báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (theo Quy định của Bộ Tài chính) 
+ Bản xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp 

(thời điểm không quá 3 tháng so với ngày nộp hồ sơ) 
 
4. Quyền lợi người được nhận Giải thưởng: 
Các doanh nghiệp nhận Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí 

Minh” năm 2012 được: 
-  Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tạo 

điều kiện để tiếp tục phát triển, xem xét giới thiệu nhận các giải thưởng của các tổ chức 
Trung ương, giải thưởng Nhà nước cấp cao, như: Sao Vàng Đất Việt, Sao Đỏ,… 

- Được sử dụng biểu trưng của giải thưởng trên các ấn phẩm do doanh nghiệp sản 
xuất và phải ghi rõ năm được trao giải thưởng. 

- Được giới thiệu tham gia quảng bá thương hiệu trong các hoạt động lớn do 
Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức; được giới thiệu tham gia giao 
lưu, gặp gỡ đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp các nước trong khu vực và trên thế 
giới. 

 
IV. TÀI CHÍNH GIẢI THƯỞNG 
 1. Nguồn kinh phí tổ chức và giải thưởng 
 - Do Ban thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam thành phố Hồ Chí Minh vận động; do thành viên Hội Doanh nhânTrẻ Thành phố 
hỗ trợ, đóng góp. 
 - Do các tổ chức, mạnh thường quân khác ủng hộ. 
  
V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH GIẢI 
 1. Cơ quan lãnh đạo và quyết định giải 



 

  

 Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh  
 
 2. Cơ quan tham mưu và thường trực giải  
 - Ban Thư ký ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh 
 - Ban chấp hành Hội Doanh nhânTrẻ thành phố Hồ Chí Minh  
 
 3. Hội đồng xét chọn 

- Căn cứ Điều 3 Quy chế giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí 
Minh. 
 - Hội đồng này sẽ do Bí thư Thành Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng. 
 
 4. Thông tin – tuyên truyền 

- Phương tiện tuyên truyền:  
Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn 

thành phố, như: Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Sài Gòn Tiếp Thị, 
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Người Lao Động, Báo Pháp Luật, Bản tin Doanh nghiệp 
Trẻ, website Hội Doanh nhân trẻ TP, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành 
phố, Đài truyền hình Thành phố, Đài truyền hình Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí 
Minh, Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh…  

Báo điện tử: vnexpress, dantri… 
 
- Nội dung tuyên truyền: tập trung quảng bá giải thưởng và giới thiệu các 

gương Doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố. 
  
 5. Ban Tổ chức giải thưởng năm 2012 
 - Đ/c Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành Đoàn                   - Trưởng ban 
 - Đ/c Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN VN TP.HCM  - Phó ban 

- Đ/c Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP       - Phó ban 
- Đ/c Trương Lý Hoàng Phi, Ủy viên Ban thư ký  Hội LHTNVNTP,                                                                                                                       
Tổng thư ký Hội DNT TP.HCM              - Ủy viên TT 
- Đ/c Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM,  
                                         Phó Chủ tịch Hội DNT TP         - Ủy viên  
- Đ/c Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội DNT TP        - Ủy viên  
- Đ/c Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Hội DNT TP        - Ủy viên  
- Đ/c Nguyễn Đức Điền, Nguyên Phó chủ tịch Hội DNT TP          - Ủy viên 
- Đ/c Lâm An Dậu, Chủ nhiệm CLBDNTXS                 - Ủy viên 

 - Đ/c Vũ Thị Minh Hằng, Chánh Văn Phòng Hội DNT TP      - Ủy viên  
 
 * Nhiệm vụ: 
 - Triển khai thực hiện kế hoạch bình chọn và tuyên dương Doanh nhân trẻ xuất 
sắc thành phố Hồ Chí Minh năm 2012: 
 - Tổ chức họp báo giới thiệu về Giải thưởng; 
 - Phối hợp các tổ chức Hội – Đoàn, các hiệp hội vận động doanh nghiệp tham gia; 
tổng hợp hồ sơ ứng viên, xét chọn sơ tuyển và gởi những hồ sơ đảm bảo qui định về Hội 
đồng xét chọn cấp thành; 
 - Dự trù kinh phí tổ chức giải thưởng, liên hệ các đơn vị hỗ trợ giải thưởng; 
 - Đề xuất khen thưởng cấp nhà nước và thành phố cho các doanh nhân được xét 
trao Giải thưởng; 



 

  

 - Tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Nhà doanh nhân Trẻ xuất sắc thành 
phố Hồ Chí Minh” năm 2012 và các hoạt động của Doanh nhân Trẻ xuất sắc sau khi 
tuyên dương. 
  
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

-22/06/2012 :  Lễ phát động giải thưởng  
-22/06 – 31/06/2012 :  Thông tin rộng rãi Giải thưởng đến các tổ chức Hiệp hội 

Doanh nhân, Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp, các 
doanh nhân trên địa bàn TPHCM. Giới thiệu các Doanh 
nhân trẻ Xuất sắc TPHCM các năm trước   

- 01/07 – 31/07/2012 : Nhận và tư vấn hồ sơ 
- 01/08 – 15/08/2012 : Sơ tuyển hồ sơ 
- 15/08 – 10/09/2012 : Thẩm định tại doanh nghiệp. Giới thiệu các ứng cử viên 

của giải thưởng vào chung tuyển trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để thăm dò dư luận. 

- 10/09 – 20/9/2012 : Tiến hành xét, bình chọn Doanh nhân trẻ xuất sắc và 
Doanh nhân tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh 2012. 

 - Ngày 10/10/2012 :       Lễ tuyên dương 10 Doanh nhân trẻ xuất sắc 2012 và     
các Doanh nhân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2012 

  
 
   
 
 
 
 
   
     
 
 

Nơi nhận: 
-TW Đoaøn: Ban Bí thư, Ban TTVH, Ban Mặt trận,  
Ban TNTH, VP,  VP coâng taùc phía Nam ; 
-  Đoaøn Chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam; 
- Thường trực TW Hội DNT Việt Nam; 
- Thaønh ủy  VP, Ban Dâaân vận;  
- VP HĐND - UBND TP; 
- Ban Thường vụ Thaønh Đoaøn; 
- Ban Thư kyù  Hội LHTN VN TP; 
- Hội DNT TP; caùc hiệp hội DN treân địa baøn TP; 
- Caùc Ban, Trung taâm, Thaønh Ñoaøn, Thaønh vieân 
BTC; 
- Caùc cô quan thoâng taán baùo chí;  
- Lưu VP. 


