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  UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:             

V/v triển khai thông tin về                   

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ 

Việt Nam tiêu biểu 2022 

 Đồng Nai, ngày         tháng       năm 

 Kính gửi:   

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7856/UBND-KTNS ngày 

28/7/2022 về việc triển khai và giới thiệu, đề cử Doanh nhân trẻ tiêu biểu xét 

tặng giải thưởng Sao Đỏ năm 2022;  

Sau khi xem xét Văn bản số 164/UBTƯ-DNT ngày 18/7/2022 của Trung 

ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về việc đề cử doanh nhân trẻ tiêu biểu trao 

tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ đăng thông tin về việc đăng ký 

tham gia ứng cử trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu 

biểu năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để thông tin đến các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, 

Hiệp Hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp thông 

tin đến các doanh nhân phù hợp trên địa bàn tỉnh để xem xét, đăng ký tham gia 

ứng cử trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 

2022 trực tiếp theo hướng dẫn tại Văn bản số 164/UBTƯ-DNT ngày 18/7/2022 

của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, theo đó: 

+ Nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia tại 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố hoặc nộp qua Văn phòng đại diện của Báo 

Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Đầu tư tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Đối với các doanh nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành thì liên 

hệ nộp Đoàn Thanh niên của Bộ, ngành và các doanh nghiệp khác có thể đăng 

ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. 

+ Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Hạn nộp hồ sơ về các đơn vị có 

trách nhiệm tiếp nhận nêu trên là trước ngày 28/8/2022 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các đơn vị để phối hợp./. 

(Đính kèm Văn bản số 164/UBTƯ-DNT ngày 18/7/2022 của Trung ương 

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam)   
  

Nơi nhận:                              
- Như trên; 

- UBND tỉnh (bc); 

- Văn phòng Sở (đăng website); 

- Lưu: VT, QLN. 
2022.07 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đoàn Thị Ngọc Vân 
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