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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
    BCH TP. HỒ CHÍ  MINH 
                     *** 

QUY CHẾ  
Điều chỉnh, bổ sung Giải thưởng 

 “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh”  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-ĐTN ngày 01 tháng 7 năm 2010 

của Ban Thường vụ Thành Đoàn) 

 

Điều 1: Mục đích giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh” 
1. Động viên, khen thưởng các gương tiêu biểu của thế hệ trẻ đang tham gia trong lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh, có ý thức làm giàu cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển của thành phố, đất 
nước. 

2. Khuyến khích các doanh nhân trẻ mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh 
phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. 

3. Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên làm kinh tế giỏi, bồi dưỡng lòng tin, lòng tự 
hào của  các doanh nhân trẻ đối với Đảng và Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành 
các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; động viên các doanh nhân trẻ tham 
gia tích cực vào các hoạt động xã hội, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. 

Điều 2: Tên giải, lĩnh vực và đối tượng và trao giải 
1. Tên giải thưởng: “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh” 
2. Lĩnh vực trao giải: Giải thưởng được trao cho các doanh nhân đang hoạt động trong tất cả 

các lĩnh vực thương mại – dịch vụ - sản xuất. 

3. Đối tượng trao giải: 
- Là các doanh nhân Việt Nam có tuổi đời không quá 45 tuổi đang đảm nhiệm vị trí: 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, Chủ tịch ( Phó chủ tịch) Công ty của các doanh 
nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có trụ sở chính hoặc đang hoạt động 
sản xuất kinh doanh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các doanh nhân đã được trao giải thưởng trong các năm trước được tiếp tục đăng ký tham gia 
giải thưởng trong các năm sau nếu đảm bảo tiêu chuẩn xét thưởng và có giải pháp nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Các doanh nhân không được chọn trao giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ 
Chí Minh” nhưng đảm bảo đầy đủ các tiêu chí xét chọn và xuất sắc, nổi trội trên một số lĩnh vực 
nhất định sẽ được Hội đồng bình chọn danh hiệu ”Doanh nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực” 

Điều 3: 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:  
- Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. 
- Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Hội đồng xét chọn giải thưởng: 
- Thành phần Hội đồng xét chọn giải thưởng gồm: đại diện Ban Thường vụ Thành Đoàn thành 

phố Hồ Chí Minh, đại diện Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đại 
diện Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng năm tổ chức trao giải thưởng, Ban Thường vụ Thành 
Đoàn mời đại diện của các cơ quan và tổ chức tham gia hội đồng: Sở Công thương, Sở Kế hoạch & 
Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Hội bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hàng Việt Nam 
chất lượng cao, các cơ quan thông tấn, báo chí... 

- Chủ tịch Hội đồng xét chọn là đồng chí Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Ban Thư ký giải thưởng gồm: đại diện văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh 
được phân công. 

5. Thời gian tổ chức: Giải được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Thời điểm trao giải diễn ra vào 
quý 3 cùng năm.  

6. Trường hợp sau khi trao giải thưởng, cơ quan lãnh đạo giải nhận được khiếu nại về cá nhân 
hoặc về hoạt động của doanh nhân đạt giải thưởng thì cơ quan tham mưu thường trực giải có 
trách nhiệm giải trình cho Hội đồng xét chọn  giải thưởng xem xét để giữ hoặc hủy kết quả 
trao giải “Doanh nhân Trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh”, “Doanh nhân trẻ tiêu biểu trên 
các lĩnh vực” cho doanh nhân đó và không xét bổ sung cho chỗ khuyết đã hủy bỏ. 

Điều 4: Tiêu chuẩn xét thưởng 
Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố HCM” được trao cho các doanh nhân đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chuẩn: 
1. Chấp hành tốt các quy định quản lý của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà 

nước, cụ thể như sau: 
- Thực hiện đúng quy định về hệ thống kế toán, thống kê tại doanh nghiệp. 

- Thiết lập đầy đủ và rõ ràng các báo cáo về sản xuất kinh doanh và tài chính. 
- Quản lý và sử dụng lao động theo đúng Luật Lao động. 

- Chấp hành tốt những quy định về môi trường, y tế, phòng cháy chữa cháy và chế độ an toàn 
cho người lao động... Tham gia tích cực trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” 

2. Hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp: xét kết quả trong ba năm liên tục gần nhất: 

- Tổ chức quản lý doanh nghiệp một cách khoa học (khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hệ 
thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO đạt hiệu quả) 

- Sản xuất kinh doanh có lãi; thị phần của doanh nghiệp được giữ vững và phát triển; gia tăng sản 
lượng tiêu thụ; sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao. 

- Quan tâm, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
- Chăm lo đào tạo và phát triển đội ngũ công nhân lao động. 

3. Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động tại doanh nghiệp, cụ thể là:  

- Đảm bảo nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

- Quan tâm và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động tại 
doanh nghiệp. 

- Tham gia và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia các hoạt động tập trung (hội 
trại, giao lưu điển hình, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao...) do Đoàn, Hội tổ chức. 

4. Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội: tài trợ, bảo trợ cho các chương trình học bổng, 
chương trình phát triển tài năng trẻ, các hoạt động xã hội của thanh niên, học sinh, sinh viên thành 
phố, các hoạt động nghĩa tình, nhân đạo và các hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng. 
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5. Được Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, các Hiệp hội ngành nghề, Ủy ban Nhân 
dân các Quận - Huyện , các câu lạc bộ, đội nhóm và tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương giới thiệu. 

6. Tiêu chí ưu tiên trong quá trình xét chọn: Thành lập công đoàn, chi đoàn, chi hội thanh niên 
tại doanh nghiệp, quan tâm đến sinh hoạt chính trị tại đơn vị và ủng hộ các hoạt động đoàn thể; cá 
nhân có tham gia làm thành viên các tổ chức Đoàn – Hội. 

Điều 5: Hồ sơ xét thưởng 
  Hồ sơ xét thưởng bao gồm: 

1. Lý lịch cá nhân (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc xác nhận của cơ quan quản 
lý). 

2. Lý lịch doanh nghiệp (khai theo mẫu hướng dẫn). 
3. Bản báo cáo thành tích cá nhân (khai theo mẫu hướng dẫn). 
4. Bản sao giấy phép thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh (có xác nhận sao y). 
5. Báo cáo tài chính (theo Quy định của Bộ Tài chính) 3 năm gần nhất. 
6. Các loại giấy tờ xác nhận việc thực hiện chế độ cho người lao động. 
7. Quyết định thành lập chi đoàn hoặc chi hội thanh niên tại công ty (nếu có). 

Điều 6: Quy trình xét chọn 

1. Giới thiệu ứng viên: 
- Căn cứ vào các tiêu chuẩn xét thưởng, các doanh nhgiệp tự ứng cử, các tổ chức Đoàn, Hội, các 

Hiệp hội doanh nghiệp... tổ chức lựa chọn, lập hồ sơ giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu (mẫu hồ sơ 
đính kèm với quy chế này). 

- Tất cả hồ sơ của ứng viên được gửi về Ban Thư ký giải thưởng. 

2. Tổ chức sơ tuyển: 
- Ban Thư ký nghiên cứu hồ sơ các ứng viên và dựa vào các tiêu chuẩn giải thưởng để chọn 

những hồ sơ có thành tích tốt nhất để xét sơ tuyển. 

- Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân 
trẻ thành phố Hồ Chí Minh xét chọn tối đa 20 hồ sơ đạt tiêu chuẩn giải thưởng tốt nhất để trình Hội 
đồng xét chọn giải thưởng. 

3. Xét trao giải: 
Hội đồng xét chọn giải thưởng căn cứ vào tiêu chuẩn xét chọn, hồ sơ cụ thể của các ứng viên đã 

qua sơ tuyển và kết quả thẩm tra thực tế tại các doanh nghiệp để bỏ phiếu chọn tối đa 10 doanh nhân 
trẻ xuất sắc và một số doanh nhân trẻ tiêu biểu trên từng lĩnh vực để trao giải (Ban Tổ chức giải 
thưởng từng kỳ sẽ ưu tiên chọn những lĩnh vực đặc thù tùy vào tình hình thực tế). 

Điều 7: Hình thức khen thưởng 
Các doanh nhân trẻ đạt danh hiệu “ Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh” và “Doanh 

nhân trẻ tiêu biểu trên từng lĩnh vực” được đề nghị khen thưởng theo các hình thức sau: 
1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (do Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét đề nghị đối 

với doanh nhân đạt giải Doanh nhân trẻ xuất sắc 3 lần liên tiếp). 
2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. 

3. Bằng khen Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  
4. Huy tượng giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc, Doanh nhân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí 

Minh. 
5. Được thưởng bằng hiện kim trích từ nguồn quỹ của giải thưởng. Mức thưởng cụ thể sẽ do 

Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định theo từng kỳ giải. 

Điều 8: Quyền lợi của các doanh nhân đoạt giải 
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Các doanh nhân nhận giải thưởng “ Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh”, “Doanh 
nhân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực” được các quyền lợi: 

1. Đề nghị khen thưởng theo Điều 7 của Quy chế này. 
2. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí 

Minh và Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện để doanh nhân 
tiếp tục rèn luyện, phát triển, được xem xét giới thiệu các giải thưởng khác của Nhà nước và tổ chức 
khác. 

3. Giới thiệu tham dự một số hoạt động lớn của Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam thành phố Hồ Chí Minh, được giới thiệu tham gia câu lạc bộ Doanh nhân trẻ xuất sắc và câu 
lạc bộ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” 

4. Được sử dụng biểu trưng của giải thưởng trên bao bì các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất 
(yêu cầu phải ghi rõ năm được trao giải thưởng). 

Điều 9: Điều khoản thi hành 
1. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ 

thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành Đoàn, các Ban – Trung tâm trực thuộc Thành Đoàn, 
Quận - Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên các quận, huyện, các đội, nhóm, câu lạc bộ doanh 
nghiệp địa phương phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng quy chế này. 

 

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, trong quá trình tổ chức thực hiện có điểm 
nào cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thì cơ quan thường trực giải thưởng tổng hợp và báo cáo để 
Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét quyết định. 
 

 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 
 


