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HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐỀ CỬ DOANH NHÂN  

cho bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 

 

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” (sau đây gọi tắt là Danh hiệu) 
là danh hiệu cao quý quốc gia được trao tặng cho các doanh nhân tiêu biểu Việt 
Nam được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam suy tôn. Năm nay, được sự đồng ý 
của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/7/2022 Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) đã chính thức phát động Chương trình bình xét và trao tặng 
danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022. Công tác đề cử được triển khai 
trong toàn quốc trong tháng 8/2022, các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế và bình 
xét chung tuyển sẽ thực hiện trong tháng 9/2022. Lễ công bố và trao danh hiệu tổ 
chức vào tháng 10/2022.  

 Căn cứ Quy chế bình xét và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu 
biểu” năm 2022, Hội đồng Bình xét Danh hiệu hướng dẫn việc thực hiện công tác 
đề cử của các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Thông tin chung 

Quy trình bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 
được tiến hành theo 5 bước (bước 1: đề cử; bước 2: tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ; 
bước 3: thẩm định thực tế; bước 4: bình xét chung tuyển; bước 5: quyết định danh 
sách trao tặng danh hiệu), trong đó bước 1 là bước đặc biệt quan trọng, đảm bảo 
việc phát hiện các gương mặt tiêu biểu của các địa phương, các ngành, từ đó chọn 
ra những tấm gương tiêu biểu nhất toàn quốc để tôn vinh.  

Các doanh nhân tham gia chương trình bình xét trên cơ sở tự nguyện, 
nhưng bắt buộc phải thông qua và có một cơ quan đề cử. Hội đồng bình xét không 
nhận các hồ sơ trực tiếp từ doanh nhân. 

2. Cơ quan đề cử:  

Các cơ quan đề cử bao gồm:  

- Các cơ quan có quyền đề cử trực tiếp là UBND 63 tỉnh thành phố; Các 
Bộ, ngành có các doanh nghiệp trực thuộc; Liên minh HTX Việt Nam và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp ở trung ương (có danh sách riêng); Hiệp hội doanh nghiệp 



Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh; Tạp chí Diễn đàn Doanh 
nghiệp.  

- Các Hiệp hội doanh nghiệp ở địa phương (trừ Hà Nội và Tp. HCM) là cơ 
quan đề cử gián tiếp thông qua phối hợp với UBND các tỉnh, thành. Đề nghị 
UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Hiệp hội phối hợp với các cơ 
quan của địa phương thực hiện lựa chọn, đề cử doanh nhân tiêu biểu của địa 
phương. 

3. Đối tượng đề cử 

Doanh nhân được đề cử phải là công dân Việt Nam, đang giữ các chức 
danh đứng đầu các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam 
(Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, 
Chủ doanh nghiệp) và hợp tác xã, được thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật Việt Nam (gọi chung là doanh nhân). 

4. Chọn lựa và đề cử doanh nhân: 

Các cơ quan đề cử thông báo rộng rãi đến các doanh nhân trên địa bàn, 
trong ngành, trong hiệp hội để tìm chọn các gương mặt tiêu biểu tham gia bình 
xét. UBND các tỉnh, thành phố có thể giao cho một số đơn vị đầu mối, trong đó 
có Hiệp hội doanh nghiệp địa phương việc tìm chọn, lập danh sách đề cử doanh 
nhân tiêu biểu.  

Doanh nhân tham gia bình xét lấy hồ sơ mẫu từ website của VCCI (tại địa 
chỉ:https://vcci.com.vn/uploads/Hosodoanhnhantieubieu2022.rar), thực hiện việc 
khai hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ cho cơ quan đề cử. Khi cần hướng dẫn thêm, 
có thể liên hệ với cơ quan đề cử, chi nhánh VCCI gần nhất hoặc trực tiếp với Ban 
Thư ký Hội đồng Bình xét (Đ/c Hoàng Văn Anh, ĐT: 0905568008, E-mail: 
doanhnhantieubieu@vcci.com.vn). Lưu ý các số liệu kinh doanh của doanh 
nghiệp cần kê khai đầy đủ 5 năm cho giai đoạn 2017-2021, vì trong giai đoạn vừa 
qua có 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid - 19; trong hồ sơ phải có văn bản 
xác nhận không nợ thuế, bảo hiểm xã hội của cơ quan thuế, cơ quan BHXH địa 
phương. 

Cơ quan đề cử tự tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ doanh nhân, chọn 
lựa các doanh nhân tiêu biểu nhất lập danh sách (xếp theo thứ tự bình xét từ cao 
xuống thấp) và gửi công văn đề cử cùng hồ sơ về Hội đồng Bình xét trước 
1/9/2022. 

Khuyến khích các cơ quan đề cử có hội đồng bình xét cấp cơ sở để chọn 
lựa các doanh nhân xuất sắc nhất thuộc phạm vi phụ trách và thực hiện tôn vinh 
theo hình thức phù hợp trong dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 để 



động viên, khích lệ tinh thần doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp, làm gương và 
khuyến khích noi gương.  

5. Số lượng đề cử: 

Theo Quy chế, số lượng đề cử là không giới hạn, tuy nhiên xét theo số 
lượng 60 danh hiệu sẽ trao tặng và số lượng cơ quan đề cử, đề nghị các cơ quan 
xem xét đề cử với số lượng như sau: 

- UBND các tỉnh, thành phố: với các địa phương Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Phúc danh sách đề cử không quá 15 doanh nhân, 
với các địa phương còn lại đề cử trong khoảng từ 1 - 10 doanh nhân. 

- Các Bộ, ngành: danh sách đề cử doanh nhân thuộc sự quản lý không quá 
3 người, riêng Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước danh sách không quá 10 người. 

- Liên minh HTX Việt Nam đề cử không quá 05 doanh nhân 

- Đối với các Hiệp hội doanh nghiệp:  

+ Các Hiệp hội doanh nghiệp trung ương đề cử không quá 05 doanh nhân 

+ Các Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đề cử từ 3 – 5 
doanh nhân. 

+ Các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương khác đề cử thông qua UBND 
tỉnh, thành phố 

- Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp: danh sách đề cử không quá 15 doanh 
nhân.  

6. Gửi hồ sơ về Hội đồng bình xét  

Sau khi hoàn thành công tác rà soát, bình xét cấp cơ sở, cơ quan đề cử gửi 
các tài liệu sau về Hội đồng Bình xét gồm: 

 - Công văn đề cử và danh sách doanh nhân 

-  02 bộ hồ sơ thành tích của doanh nhân được đề cử.  

- File mềm bộ hồ sơ và scan các văn bản chứng từ kèm theo gửi vào E-
mail: doanhnhantieubieu@vcci.com.vn. 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Tp. Hà 
Nội. 

 

 



7. Thời hạn nhận hồ sơ 

Thời hạn hoàn tất đề cử và gửi hồ sơ về Hội đồng Bình xét trước ngày 
1/9/2022. (Được gửi không muộn hơn ngày 01/9/2022 theo dấu đơn vị nhận 
chuyển nếu gửi qua phương tiện chuyển phát thư tín, bưu kiện) 

8. Một số lưu ý khác 

Sau khi nhận hồ sơ, Hội đồng Bình xét sẽ chủ động và độc lập thực hiện 
các công tác có liên quan theo qui trình bình xét đã nêu trong Quy chế. Căn cứ 
kết quả bình xét và quyết định của Ban chỉ đạo Quốc gia về bình xét danh hiệu 
“Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022, VCCI sẽ có văn bản thông tin tới 
các cơ quan đề cử có ứng viên được trao tặng danh hiệu để phối hợp thực hiện 
các công việc tiếp theo liên quan đến hoạt động tôn vinh, tuyên truyền và các hoạt 
động khác có liên quan. 

Mọi yêu cầu về hướng dẫn, thông tin chi tiết thêm xin vui lòng liên hệ: 
Ban Thư ký Hội đồng bình xét để được giải đáp (Đ/c Nguyễn Bắc Hà, ĐT: 
0985372333; Đ/c Hoàng Văn Anh, ĐT: 0905568008, Email: 
doanhnhantieubieu@vcci.com.vn. 

-------------------- 

 


