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HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM 

          UỶ BAN TRUNG ƯƠNG 
                               ***                                                  Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

             Số:  160/UBTƯ-DNT 
 

HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU   
DOANH NHÂN TRẺ TIÊU BIỂU XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG  SAO ĐỎ 

DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2022 
 

I. Đăng ký tham gia giải thưởng 

1. Đối tượng đăng ký tham gia: 

 Công dân Việt Nam, sinh từ năm 1977 trở về sau, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ 

chốt trong các doanh nghiệp/hợp tác xã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

(Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ Doanh nghiệp tư 

nhân, Chủ nhiệm Hợp tác xã). 

2. Quy trình đăng ký tham gia:  

Danh mục hồ sơ: 
 

TT Danh mục Bản 

cứng 

Bản 

mềm 

1 Bản Báo cáo thành tích cá nhân (mẫu SĐ-01) Đóng 

quyển 

 

2 Bản Báo cáo thành tích doanh nghiệp (mẫu SĐ-02) Đóng 

quyển 

 

3 Bản sao xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp năm 

2021 (hoặc cung cấp Tờ kê khai về nộp thuế năm 2021 và Xác 

nhận của cơ quan quản lý thuế về số nộp theo đúng tờ kê khai) 

Đóng 

quyển 

Gửi 

email 

4 Bản sao xác nhận của Bảo hiểm xã hội địa phương về việc đã đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hết quý II/2022 hoặc Thông báo 

kết quả đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động đến hết quý 

II/2022 có xác nhận của Bảo hiểm xã hội). 

Đóng 

quyển 

Gửi 

email 

5 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2020, 2021 (khuyến khích 

đã được kiểm toán); Báo cáo quyết toán thuế năm 2020, 2021. 

Đóng 

quyển 

Gửi 

email 

6 Bản sao Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Đóng 

quyển 

 

7 Bản sao Chứng minh thư/ Căn cước công dân của ứng viên Đóng 

quyển 

 

8 Bản sao các huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen, giải 

thưởng của ứng viên – nếu có (chỉ cung cấp bản sao chứng nhận 

03 hình thức khen thưởng cao nhất) 

Đóng 

quyển 

 

9 Mẫu đăng ký trực tuyến tại: https://bit.ly/3aiNhH5  Trực 

tuyến 

10 File ảnh chân dung nghệ thuật (dung lượng tối thiếu 2MB)  Gửi 

email 

https://bit.ly/3aiNhH5
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2.1. Lấy mẫu hồ sơ: Doanh nghiệp có thể lấy mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải 

thưởng tại địa chỉ Website: http://www.dntvn.org.vn  hoặc liên hệ trực tiếp với Văn 

phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: số 64 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà 

Nội, Điện thoại: 0246.2631837; Email: doanhnhantre@dntvn.org.vn để được cung 

cấp và hướng dẫn. 

2.2. Khai hồ sơ:  

- Hồ sơ bản cứng: Ứng viên khai hồ sơ phải đầy đủ về nội dung và theo đúng 

bố cục hướng dẫn trong mẫu hồ sơ; thông tin khai trong hồ sơ phải đảm bảo tính 

trung thực. Khi ứng viên được chọn qua vòng sơ tuyển, Hội đồng bình chọn sẽ phân 

công đoàn thẩm định đến doanh nghiệp của ứng viên để đánh giá và kiểm tra thực tế. 

          Hồ sơ bản cứng làm thành 02 bộ và được đóng thành quyển khổ A4, dán gáy 

(không dùng gáy xoắn, kẹp file) để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc sắp xếp, đọc 

nghiên cứu hồ sơ. 

- Hồ sơ bản mềm: Ứng viên đăng ký trực tuyến tại link: https://bit.ly/3aiNhH5 

hoặc quét Qr code tại: 

 
Các file mềm gửi về địa chỉ Email: doanhnhantre@dntvn.org.vn với tiêu đề 

email theo cú pháp: <HỌ VÀ TÊN – Địa phương> GT SAO DO 2022. 

2.3. 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 hồ sơ cho 

Đoàn Thanh niên của Bộ, ngành. 

- 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 

- Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ của Ứng viên (được gọi là các đơn vị đề cử) sẽ có 

trách nhiệm phối hợp với các sở, phòng, ban chức năng có liên quan của địa phương 

hoặc bộ, ngành xem xét lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện để đề cử và gửi hồ sơ cùng 

công văn đề cử về Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trước ngày 30/8/2022. 
 

II. Qui trình bình chọn  

1.  Tổ chức sơ tuyển: Dự kiến trước ngày 05/9/2022 

Căn cứ hồ sơ ứng viên đăng ký tham gia Giải thưởng, Trung ương Hội Doanh 

nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức công tác sơ tuyển cấp Trung ương, gồm các bước:   

http://www.dntvn.org.vn/
mailto:doanhnhantre@dntvn.org.vn
https://bit.ly/3aiNhH5
mailto:doanhnhantre@dntvn.org.vn
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+ Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam nghiên cứu các hồ sơ đăng ký, 

căn cứ Quy chế và tiêu chí bình chọn, chọn ra những hồ sơ hợp lệ trình Hội đồng sơ 

tuyển xem xét.  

+ Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng tổ chức bình chọn để chọn ra các ứng viên 

Doanh nhân trẻ tiêu biểu đáp ứng cao nhất các tiêu chí bình chọn của Giải thưởng. 

Đồng thời, Hội đồng sơ tuyển thành lập các đoàn thẩm định thực tế để đi thẩm định 

các hồ sơ được bình chọn.   

2. Tổ chức thẩm định thực tế: Dự kiến thời gian từ 8/9/2022 đến 18/9/2022 

Các đoàn thẩm định thực tế do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phân 

công có trách nhiệm thẩm định, xác định tính chính xác của các hồ sơ tham dự, nắm 

bắt thêm thông tin liên quan đến ứng viên và lập báo cáo kết quả trình lên Hội đồng 

bình chọn chung tuyển toàn quốc (công tác thẩm định có hướng dẫn riêng).   

3. Tổ chức bình chọn chung tuyển: Dự kiến trước ngày 20/9/2022 

Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc Giải thưởng căn cứ vào các tiêu chí 

bình chọn sẽ chọn ra TOP100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu nhất nhận Giải thưởng, trong 

đó chọn ra TOP10 Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất nhận Giải thưởng Sao Đỏ 2022. 

III. Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - DNT Việt Nam tiêu biểu 2022 

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 sẽ được 

tổ chức trọng thể và dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam 
 

IV. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

  Khi tham gia Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, 

các ứng viên cần tuân thủ Quy chế Giải thưởng, Hướng dẫn tham gia Giải thưởng và 

các qui định của Ban Tổ chức Giải thưởng.  

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hội Doanh nhân trẻ Việt 

Nam - Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0246.2631837 - Email: 

doanhnhantre@dntvn.org.vn. 
 

 

Nơi nhận: 
 

- TT ĐCT Hội LHTN VN; 
- UB Hội LHTN các tỉnh, Tp; 

- Hội, CLB DNT các tỉnh, Tp; 
- Các Bộ, ngành và Đoàn TN 

các Bộ, ngành; 

- Sở Kế hoạch đầu tư các tỉnh, 
thành phố; 

- Các DN và đơn vị liên quan; 

- Lưu VP. 

TM. TT ĐCT UBTƯ HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 

 
Nguyễn Doãn Thắng 

 


