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+ Hội đồng xét chọn giải thưởng từ những hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn, tiến 

hành họp xét, bỏ phiếu tối đa 10 doanh nhân trẻ xuất sắc và 10 doanh nhân tiêu 

biểu trên từng lĩnh vực để trao giải. 

+ Tổ chức Lễ tuyên dương, giao lưu với các doanh nhân đạt giải. 

 

1.2. Thời gian thực hiện: 

- Thời gian nộp hồ sơ: bắt đầu từ tháng 7/2022 đến hết ngày 30/7/2022. 

Tất cả hồ sơ của ứng cử viên gởi về Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ thành 

phố (04 Alexandre De Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1 - ĐT:028.38273885). 

- Thời gian bổ sung, điều chỉnh hồ sơ: từ ngày 30/7/2022 - 15/8/2022. 

- Thời gian sơ tuyển và thẩm định: từ ngày 20/8/2022 - 12/9/2022. 

- Hội đồng cấp Thành phố họp chung tuyển: từ ngày 12/9/2022 - 

30/9/2022. 

- Lễ tổng kết trao giải: ngày 13/10/2022 (Thứ Hai). 

  

2. Hồ sơ xét thưởng: theo Quy chế Giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc 

thành phố Hồ Chí Minh” (sửa đổi, bổ sung năm 2016) và thông báo số 2597-

TB/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 22/7/2022 về việc bổ sung Quy chế giải 

thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc Thành phố Hồ Chí Minh”. 

  

3. Quyền lợi người được nhận Giải thưởng: theo Quy chế Giải thưởng 

“Doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh” (sửa đổi, bổ sung năm 2016). 

 

IV. TÀI CHÍNH GIẢI THƯỞNG:  

 Nguồn kinh phí tổ chức và giải thưởng: do Hội Doanh nhân trẻ Thành phố 

vận động. 

 

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH GIẢI: 

1. Cơ quan lãnh đạo và quyết định giải thưởng: Ban Thường vụ Thành 

Đoàn thành phố Hồ Chí Minh. 

 

2. Cơ quan thường trực: 

- Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; 

- Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ TP. 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 xét chọn do đồng chí Bí thư Thành Đoàn làm Chủ tịch. 

 

4. Thông tin - tuyên truyền: 

- Phương tiện tuyên truyền: Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và 

địa phương trú đóng trên địa bàn thành phố. 






