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PHÒNG THƯƠNG MẠI 

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 04  tháng 8  năm 2022 

QUY CHẾ 

BÌNH XÉT VÀ TRAO TẶNG DANH HIỆU 

"DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU” NĂM 2022 
(ban hành kèm theo Quyết định số 1254 /PTM - TĐKT, ngày  04 /8 /2022 của Chủ tịch Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. 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 và do Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thực hiện.  

Điều 2. Mục đích bình xét và trao Danh hiệu năm 2022  

- Góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân theo Nghị quyết số 09 - NQ/TW 

ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về xây dựng và phát huy vai trò của 

đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế. 

- Phát hiện, tôn vinh các lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành 

phần kinh tế có thành tích xuất sắc trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, có ý chí 

vươn lên, có tinh thần dân tộc, đóng góp quan trọng vào các hoạt động xã hội 

trong thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19. 

- Thúc đẩy thực hiện Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam và xây dựng 

văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp 

tục xây dựng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” trở thành danh hiệu uy 

tín trong nước và quốc tế. 

- Khuyến khích, động viên doanh nhân Việt Nam thực hiện tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Điều 3. Nguyên tắc và phạm vi bình xét 

- Việc bình xét trao danh hiệu theo nguyên tắc minh bạch, khách quan, công 

bằng, trên cơ sở tự nguyện của doanh nhân, doanh nghiệp và tuân thủ các quy định 

của pháp luật và Quy chế này. 

- Không phân biệt quy mô, loại hình doanh nghiệp, tôn giáo, giới tính, 

không hạn chế số lượng đối tượng đề cử. 
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- Chương trình bình xét danh hiệu được thực hiện trên phạm vi toàn quốc và 

do Hội đồng bình xét hướng dẫn, tổ chức thực hiện. 

 

CHƯƠNG II 

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ BÌNH XÉT  

Điều 4. Đối tượng tham gia bình xét 

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) 

  Điều 5. Tiêu chí bình xét 

 1. Tiêu chí đối với doanh nhân 

- Tính tiêu biểu trong quá trình học tập, rèn luyện và lập nghiệp. 

- Tính tiêu biểu xét theo các nội dung của Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt 

Nam do VCCI ban hành. 

- Năng lực lãnh đạo, quản lý và thành tích nổi trội trong sản xuất kinh 

doanh. 

      2. Các tiêu chí đối với doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo 

 - Kinh doanh tuân thủ pháp luật, nộp thuế đầy đủ và chấp hành tốt các nghĩa 

vụ đối với Nhà nước. 

- Có hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến. 

 - Có năng lực cao về công nghệ và đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp và các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. 

 - Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất sắc (giai đoạn 2017-2021). 

 - Chăm lo tốt cho người lao động, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh 

nghiệp. 

- Thành tích trong thực hiện trách nhiệm xã hội (giai đoạn 2017 – 2021). 

 - Đóng góp trong ứng phó tại doanh nghiệp và tham gia cùng cả nước chống 

đại dịch Covid – 19. 

Các tiêu chí chi tiết, cụ thể đối với doanh nhân và doanh nghiệp do Hội 

đồng bình xét quy định và ban hành phục vụ cho việc bình xét, chấm điểm khoa 

học, khách quan, công bằng. 

CHƯƠNG III 

CƠ CẤU, NHIỆM VỤ BỘ MÁY THỰC HIỆN BÌNH XÉT 

  Điều 6. Để thực hiện công tác bình xét Danh hiệu năm 2022, VCCI thành 

lập cơ cấu tổ chức triển khai, gồm: 
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1. Ban Chỉ đạo quốc gia bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu 

biểu” năm 2022 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) 

- Thành phần: Ban Chỉ đạo do Chủ tịch VCCI làm Trưởng Ban, các thành 

viên gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương và lãnh đạo VCCI. 

- Nhiệm vụ: chỉ đạo toàn diện việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện công tác 

bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022”; Quyết định danh 

sách trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và danh sách 10 

Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022, danh sách doanh nhân có thành 

tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch Covid -19. 

- Nguyên tắc làm việc: Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân 

chủ, các quyết định được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên tham dự 

nhất trí. Trường hợp tỷ lệ đạt đúng 50% thì quyết định theo ý kiến của Trưởng 

Ban. 

2. Hội đồng bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 

2022 (gọi tắt là Hội đồng). 

- Thành phần: Hội đồng do một đồng chí Phó Chủ tịch VCCI là thành viên 

Ban Chỉ đạo làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác là đại diện lãnh đạo 

VCCI, Ủy viên BCH VCCI, đại diện (lãnh đạo cấp vụ) một số bộ, ngành, lãnh đạo 

các hiệp hội, đại diện các cơ quan báo chí, các chuyên gia. 

- Nhiệm vụ:  

Cụ thể hóa các tiêu chí bình xét, đánh giá nêu tại Điều 6 Quy chế này và 

quy định phương thức đánh giá, thang điểm để phục vụ công tác bình xét, đánh 

giá. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các doanh nhân, doanh 

nghiệp tham gia đề cử.  

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập và tổ chức các đoàn công tác trực 

tiếp đến doanh nghiệp, gặp gỡ ứng viên để thẩm định thực tế. 

Tiến hành thẩm định, bình xét đảm bảo dân chủ, minh bạch, công bằng theo 

đúng Quy chế này và báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo.  

- Nguyên tắc làm việc: 

Các phiên họp của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì, riêng 

phiên họp toàn thể bình xét chung tuyển do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và Trưởng 

Ban Chỉ đạo chủ trì. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, các 

quyết định được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên tham dự nhất trí. 

Trường hợp tỷ lệ đạt đúng 50% thì quyết định theo ý kiến của người chủ trì. 

Kỳ họp toàn thể của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên tham dự (kể 

cả họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến). Hình thức biểu quyết của Hội đồng do 

Hội đồng quyết định (hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay). Các thành viên của 

Hội đồng có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng, nghiên cứu 

hồ sơ, tài liệu, tham gia đoàn công tác thẩm định khi được phân công. 



5 

 

Trong quá trình thẩm định, Trưởng các đoàn công tác có thể trưng dụng 

thành viên Ban thư ký và mời các chuyên gia, phóng viên báo chí tham gia và hỗ 

trợ cho đoàn, trên cơ sở có báo cáo trước và được Chủ tịch Hội đồng đồng ý. 

 3. Ban Thư ký Hội đồng bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu 

biểu” năm 2022 (gọi tắt là Ban Thư ký). 

 - Thành phần: gồm đại diện một số lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc 

của VCCI và do một đồng chí là thành viên của Hội đồng làm trưởng ban.  

 - Nhiệm vụ: Giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Hội đồng bình xét trong quá trình 

chuẩn bị, tiến hành bình xét và hoàn thiện danh sách đề cử các doanh nhân được 

xét tặng danh hiệu. Tham mưu, phối hợp trong tổ chức Lễ trao Danh hiệu “Doanh 

nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban 

chỉ đạo hoặc Chủ tịch Hội đồng bình xét giao. 

4. Ban Tổ chức Lễ trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 

2022 (gọi tắt là Ban Tổ chức). 

 - Thành phần: gồm đại diện lãnh đạo một số các đơn vị thuộc, trực thuộc 

VCCI và đơn vị truyền thông, do Phó Chủ tịch VCCI, thành viên Ban Chỉ đạo làm 

Trưởng ban; Tổng Thư ký VCCI làm Phó Trưởng ban thường trực. 

 - Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai phương án tổ chức, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan thu xếp các nguồn lực cần thiết phục vụ công tác tổ chức, trao 

tặng Danh hiệu. Thực hiện công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện đảm 

bảo nâng cao vai trò, uy tín của Danh hiệu và quyền lợi của các bên có liên quan.  

 Điều 7. Các cơ quan tham mưu, giúp việc 

Ban Hội viên và Đào tạo của VCCI là đơn vị chủ trì tham mưu các công 

việc liên quan đến triển khai Chương trình bình xét Danh hiệu năm 2022, là cơ 

quan thường trực của Ban thư ký và Hội đồng bình xét, là đầu mối tiếp nhận, quản 

lý các hồ sơ đề cử được gửi đến từ các cơ quan có liên quan. 

Viện Phát triển Doanh nghiệp của VCCI là đơn vị phối hợp, có nhiệm vụ 

tham mưu cho Hội đồng bình xét xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, thang bảng điểm 

để bình xét, đánh giá và phối hợp cùng Ban Hội viên và Đào tạo giúp việc cho Hội 

đồng bình xét triển khai công tác bình xét. 

 

CHƯƠNG IV  

TỔ CHỨC BÌNH XÉT VÀ TRAO DANH HIỆU 

      Điều 8. Quy trình triển khai công tác bình xét 

Bước 1: Đề cử 

Cơ quan đề cử bao gồm: 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 và địa phương; một số cơ quan báo chí, truyền thông. 
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Căn cứ các tiêu chí bình xét của Danh hiệu, các cơ quan đề cử tiến hành 

chọn lựa danh sách các doanh nhân tiêu biểu hoạt động trên địa bàn hoặc do cơ 

quan quản lý, hoặc phát hiện (với các cơ quan báo chí) để hỗ trợ, hướng dẫn các 

doanh nhân xây dựng và hoàn thiện bộ hồ sơ theo quy định. Các cơ quan đề cử 

tiếp nhận hồ sơ và xem xét, đánh giá, lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện để đề cử và 

gửi hồ sơ cùng công văn đề cử về VCCI trước ngày 01/9/2022. 

Bước 2: Tiếp nhận và sơ tuyển hồ sơ 

Các cơ quan đề cử gửi công văn đề cử kèm theo danh sách, hồ sơ doanh 

nhân tiêu biểu về Ban Thư ký Hội đồng bình xét Danh hiệu qua Ban Hội viên và 

Đào tạo VCCI. Ban Hội viên và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung, hoàn 

thiện (nếu cần).  

Ban Thư ký căn cứ quy định của Quy chế này tiến hành sơ tuyển, lựa chọn 

tối đa 100 hồ sơ đáp ứng tốt nhất các tiêu chí bình xét, lập danh sách báo cáo Hội 

đồng bình xét. 

Bước 3: Thẩm định thực tế  

Căn cứ đề xuất của Ban thư ký, Chủ tịch Hội đồng bình xét ra quyết định 

thành lập các đoàn thẩm định thực tế. Ban Thư ký liên hệ với ứng viên có hồ sơ 

vượt qua vòng sơ tuyển để sắp xếp lịch thẩm định thực tế.  Đoàn thẩm định đến 

trực tiếp doanh nghiệp để khảo sát, thẩm định các thông tin đã nêu trong hồ sơ, 

gặp gỡ trao đổi với ứng viên để có đánh giá trực quan, xây dựng Báo cáo thẩm 

định trình Hội đồng bình xét. Công tác thẩm định thực tế triển khai trong khoảng 

thời gian từ ngày 1-20/9/2022, thời lượng tại mỗi doanh nghiệp tối đa 180 phút, 

trong đó phần trao đổi với doanh nhân khoảng 60 phút. Ứng viên không thu xếp 

được lịch trong thời gian trên hoặc từ chối công tác thẩm định sẽ không được đưa 

vào bình xét trong vòng chung tuyển. 

Bước 4: Bình xét chung tuyển 

Căn cứ Quy chế bình xét, các tiêu chí bình xét và báo cáo kết quả thẩm định 

của các đoàn thẩm định thực tế, Hội đồng bình xét sẽ họp vòng chung tuyển, thảo 

luận lựa chọn danh sách 60 “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022, từ danh 

sách này tiếp tục lựa chọn danh sách 10 “Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam” 

năm 2022.  

Căn cứ hồ sơ các ứng viên trong vòng chung tuyển, Hội đồng đề xuất danh 

sách Doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch Covid - 19 để 

tuyên dương tại Lễ công bố và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 

năm 2022.  

Việc thống nhất các danh sách nêu trên được Hội đồng thực hiện bằng hình 

thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do Hội đồng quyết định). 

Bước 5: Quyết định danh sách trao tặng Danh hiệu 

Căn cứ báo cáo kết quả bình xét của Hội đồng bình xét, Ban Chỉ đạo sẽ tiến 

hành cuộc họp để xem xét, quyết định danh sách trao tặng danh hiệu “Doanh nhân 

Việt Nam tiêu biểu” năm 2022, danh sách 10 “Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt 



7 

 

Nam” năm 2022 và danh sách tuyên dương doanh nhân có đóng góp xuất sắc 

trong phòng chống đại dịch Covid -19. Trước khi quyết định, Ban Chỉ đạo có thể 

tham khảo lấy ý kiến của một số cơ quan chuyên môn (nếu thấy cần thiết). 

Điều 9. Tổ chức công bố và trao danh hiệu 

Lễ công bố và trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 sẽ 

được tiến hành trọng thể trong tháng 10/2022 và là một hoạt động chính thức kỷ 

niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ban Thường trực VCCI thành lập Ban tổ chức 

Lễ công bố và trao Danh hiệu để triển khai công tác chuẩn bị đáp ứng yêu cầu tôn 

vinh các doanh nhân trang trọng, tạo hiệu ứng lan toả trong cả nước, tương xứng 

với uy tín của danh hiệu cao quý quốc gia. 

Điều 10. Quy định về minh bạch và giữ uy tín Danh hiệu 

Doanh nhân tham gia bình xét trên tinh thần tự nguyện, có cơ quan đề cử và 

không phải đóng bất cứ khoản phí, lệ phí nào. Hồ sơ mọi ứng viên đều được chào 

đón, bình xét công bằng, không phân biệt thành phần kinh tế, quy mô, lĩnh vực, 

khu vực hoạt động.  

Các doanh nhân được đề cử không được tặng quà dưới bất kỳ hình thức nào 

đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng bình xét, Ban thư ký, đoàn công tác 

thẩm định. Việc vi phạm sẽ dẫn đến việc hồ sơ bị loại khỏi quá trình bình xét. 

Các doanh nhân sau khi được trao tặng Danh hiệu nếu có các hoạt động 

kinh doanh vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt 

Nam làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh doanh nhân tiêu biểu quốc gia thì tuỳ 

theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị xem xét thu hồi Danh hiệu. Việc thu hồi Danh 

hiệu do Ban Thường trực và Ban Kiểm tra VCCI xem xét, quyết định. 

 Điều 11. Quyền lợi, trách nhiệm của doanh nhân được trao tặng Danh 

hiệu  

Quyền lợi:  

- Được nhận quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu 

biểu” năm 2022 và được tặng biểu trưng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 

2022. 

- Được vinh danh tại Lễ công bố và trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam 

tiêu biểu” năm 2022 và được lưu danh trong Sổ vàng Doanh nhân tiêu biểu Việt 

Nam. Được xem xét lưu danh trong Nhà truyền thống Doanh nhân Việt Nam khi 

thiết chế này được thành lập (có quy định riêng). 

- TOP10 Doanh nhân tiêu biểu nhất được có vị trí ngồi danh dự, được giới 

thiệu khi tham gia các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân do 

VCCI chủ trì tổ chức. 

- Được sử dụng, khai thác hình ảnh, biểu trưng, danh hiệu “Doanh nhân 

Việt Nam tiêu biểu” trong hoạt động kinh doanh phù hợp quy định của pháp luật 

và văn hoá kinh doanh Việt Nam. 
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- Được vinh danh, giới thiệu trong bộ sách Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 

và trong các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông (bản in, điện tử, phim,…) do VCCI 

biên soạn, phát hành, quảng bá sâu rộng trong và ngoài nước.  

- Được VCCI hỗ trợ trong mở rộng quan hệ kinh doanh trong nước, quốc tế, 

trong tham gia các chương trình bồi dưỡng, phát triển năng lực lãnh đạo doanh 

nghiệp, các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư do VCCI tổ chức. 

Trách nhiệm: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại Quy chế bình xét, trao tặng danh 

hiệu, đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đưa ra trong hồ 

sơ và quá trình thẩm định khi tham gia bình xét. 

- Trực tiếp tham dự Lễ công bố và trao Danh hiệu, tích cực tham gia các 

hoạt động sau lễ tôn vinh, có trách nhiệm tuyên truyền và giữ hình ảnh doanh nhân 

tiêu biểu, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt 

được. 

- Sử dụng danh hiệu đúng mục đích, cùng nỗ lực chung sức xây dựng, nâng 

cao hình ảnh, uy tín của danh hiệu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

- Không lợi dụng danh hiệu được tôn vinh để có hành vi vi phạm pháp luật 

hoặc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của danh hiệu Doanh nhân Việt Nam 

tiêu biểu.  

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với 

các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp ở trung ương và địa phương 

để triển khai công tác bình xét, tôn vinh theo qui định tại Quy chế này. Các ban, 

đơn vị của VCCI có trách nhiệm tham gia phục vụ và triển khai công tác bình xét 

theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Thường trực VCCI và Quy chế này. 

Điều 13. Quy chế này thể hiện sự chi tiết hóa các qui định đối với danh hiệu 

“Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” theo qui định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg 

ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn 

vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; Thông tư số 

01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội Vụ quy định chi tiết thi hành quyết 

định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, 

Ban Thư ký có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Chủ tịch VCCI xem xét, quyết định việc 

sửa đổi, bổ sung Quy chế./. 

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

 


