




BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

                              *** 

Số:       - KH/TWĐTN-BTP 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức bình chọn, trao giải thưởng 

“Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 

------ 
 

Căn cứ Quy chế giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” ban 

hành kèm theo Quyết định số 1429-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 23/11/2021 của 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế 

hoạch tổ chức bình chọn, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” 

năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát hiện, tôn vinh, tuyên truyền những điển hình thanh thiếu nhi tiêu 

biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó tạo 

động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, 

nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo... trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

2. Thông qua việc bình chọn, trao giải để thu hút sự quan tâm của các cấp, 

các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng tài năng trẻ 

cho đất nước.  

3. Việc tổ chức bình chọn và trao giải có sự đổi mới trên cơ sở thực hiện 

đúng Quy chế giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”; đảm bảo tính 

khoa học, chặt chẽ, trang trọng, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1. Đề cử, giới thiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 

- Hình thức triển khai:  

+ Ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ 

quan thông tấn báo chí, các bộ ngành, các thành viên Hội đồng xét chọn giải 

thưởng đề nghị bình chọn, gửi hồ sơ đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 

năm 2022.  

+ Thông tin, tuyên truyền để các cá nhân có đủ điều kiện tự ứng cử tham 

gia giải thưởng.  

+ Tổng hợp các gương thanh thiếu nhi nhận các giải thưởng của Trung ương 

Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

+ Tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội để nhận giới thiệu của đoàn 

viên, thanh niên và cộng đồng. 

(Các tập thể, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp về Báo Tiền Phong hoặc 

nộp hồ sơ trực tuyến qua website http://tainangtrevietnam.vn).  

- Thời gian: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 
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2. Tổng hợp hồ sơ, bình chọn các ứng viên tiêu biểu 

- Tổng hợp hồ sơ giới thiệu của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan 

báo chí, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và từ cộng đồng xã hội; lập danh 

sách dự tuyển, hồ sơ của từng cá nhân, tiến hành thẩm định sơ bộ. Hoàn thành 

trước ngày 20/01/2023. 

- Tổ chức họp Hội đồng xét tặng giải thưởng để bình chọn 20 gương xuất 

sắc nhất trong số hồ sơ hợp lệ gửi về. Hoàn thành trước ngày 31/01/2023. 

3. Thẩm định hồ sơ các ứng viên tiêu biểu: Gửi hồ sơ 20 gương mặt 

xuất sắc nhất tới các cơ quan chức năng để thẩm định. Hoàn thành trước ngày 

20/02/2023. 

4. Tổ chức bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên mạng 

internet: Đăng tải danh sách, thành tích của 20 gương mặt trẻ xuất sắc nhất trên 

các cơ quan báo chí của Đoàn và gửi một số cơ quan báo chí ngoài Đoàn; tổ 

chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt 

Nam tiêu biểu thông qua mạng internet. Thực hiện trong 15 ngày, từ ngày 

21/02/2023 đến 06/3/2023. 

5. Tổ chức giao lưu trực tuyến với các gương mặt trẻ xuất sắc: 

Thường trực Hội đồng Điều hành Quỹ lựa chọn một số nhân vật trong số 20 đề 

cử để mời tham gia giao lưu trực tuyến trên một số báo điện tử (Thực hiện 

trong thời gian bình chọn, trong khoảng một tuần từ 21/02/2023 đến 

27/02/2023). 

6. Bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 

Tổ chức họp Hội đồng xét tặng giải thưởng để lựa chọn 10 Gương mặt trẻ 

tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trong số 20 gương mặt xuất 

sắc nhất đã được lựa chọn. Hoàn thành trước ngày 07/3/2023. 

7. Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 

- Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 10 gương mặt trẻ 

Việt Nam tiêu biểu. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 

10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. 

- Tổ chức Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, dự kiến 

từ ngày 20 - 24/3/2023 với các hoạt động chính, cụ thể: 

+ Hành trình về nguồn, dâng hương, báo công tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. 

+ Các hoạt động an sinh xã hội. 

+ Lễ Tuyên dương, trao giải thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn 

1.1. Báo Tiền Phong - Thường trực Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam 

- Là đơn vị thường trực, tham mưu triển khai các nội dung và đảm bảo các 

điều kiện cần thiết để tổ chức giải thưởng. 
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- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn xây dựng Kế 

hoạch, các văn bản triển khai giới thiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 

2022 và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ tuyên dương và trao giải thưởng. 

- Tổng hợp, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ; chủ trì tổ chức bình chọn 10 

gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua mạng internet; tổ chức giao lưu với các 

gương mặt trẻ xuất sắc. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đoàn tham mưu đề xuất 

khen thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt 

Nam triển vọng năm 2022. 

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 

- Phối hợp với Báo Tiền Phong tham mưu xây dựng Kế hoạch, các văn 

bản triển khai giới thiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. 

- Phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ 

tuyên dương và trao giải thưởng. 

1.3. Văn phòng Trung ương Đoàn: Phối hợp với Báo Tiền Phong tham 

mưu đề xuất khen thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt 

trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. 

1.4. Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn 

- Giới thiệu những gương thanh thiếu nhi tiêu biểu liên quan đến lĩnh vực, 

địa bàn, đối tượng được phân công phụ trách, đặc biệt là những thanh thiếu nhi 

nhận các giải thưởng, đạt giải cao trong các cuộc thi do ban, đơn vị phụ trách để 

đề xuất xét trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”. 

- Thông tin, đôn đốc các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cụm hoạt 

động được phân công làm thường trực giới thiệu, gửi hồ sơ xét trao giải thưởng. 

1.5. Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn 

- Giới thiệu những gương thanh niên tiêu biểu qua phát hiện, đăng tải thông 

tin trên báo chí và qua các hoạt động của đơn vị để đề nghị xét trao giải thưởng. 

- Tuyên truyền về giải thưởng trên các ấn phẩm báo chí. Phối hợp với Báo 

Tiền Phong tổ chức bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua mạng 

internet. 

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Triển khai Kế hoạch tới các cấp bộ đoàn; thông tin, tuyên truyền về giải 

thưởng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. 

- Phát hiện, lựa chọn, đề xuất các gương thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 

tiêu biểu trên các lĩnh vực xét trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu 

biểu” năm 2022, gửi hồ sơ về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Báo Tiền 

Phong, Thường trực Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam (hoặc nộp hồ sơ trực 

tuyến trên website http://tainangtrevietnam.vn) trước ngày 31/12/2022. 

http://tainangtrevietnam.vn/
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 Trên đây là Kế hoạch bình chọn, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt 

Nam tiêu biểu” năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị có 

liên quan, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận:                                                      
- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng,  

  Trưởng Ban Dân vận TW; 

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng,  

  Trưởng Ban Tuyên giáo TW; 

- Thường trực Chính phủ; 

- Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, 

  Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Đ/c Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, 

  Phó Chánh Văn phòng TT Văn phòng TW Đảng; 

- Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên TW Đảng, 

  Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; 

- Đ/c Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban  

  Tuyên giáo Trung ương; 

- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW,  

  Ban Tổ chức TW, Ban Nội chính TW,  

  Ủy ban Kiểm tra TW, VP TW Đảng; 

- Uỷ ban VH, GD của Quốc hội; 

- VPCP, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, 

  Bộ VH, TT&DL, Bộ TT&TT; 

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn; 

- Vụ Tuyên truyền, Vụ BC-XB, BTGTW; 

- Vụ Đoàn thể ND, Ban Dân vận TW;  

- Cục Báo chí, Bộ TT&TT; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐĐH Quỹ;  

- Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ;  

- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí  

  Trung ương và địa phương; 

- Văn phòng Thường trực Quỹ; 

- Lưu BTP, VP.                           

 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 
(để báo cáo) 

 

 

Nguyễn Tường Lâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số: 1429-QĐ/TWĐTN-BTG 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
  

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” 

(sửa đổi, bổ sung) 
------------ 

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

          - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá 

XI); Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn; 

 - Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

ban hành kèm theo Quyết định số 109-QĐ/TWĐTN-VP ngày 15/8/2018 của Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

 - Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-TWĐTN ngày 07/12/2010 của Ban 

Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc đổi tên và ban hành 

Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”; 

- Xét đề nghị của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Ban Tuyên giáo, Ban 

Tổ chức và Văn phòng Trung ương Đoàn, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng “Gương 

mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” (sửa đổi, bổ sung). 

  Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành, thay 

thế Quy chế Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” ban hành kèm 

theo Quyết định số 1705/QĐ-TWĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
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 Điều 3. Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ 

chức, Văn phòng Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các 

cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, 

  Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT TW; 

- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, 

  Trưởng ban Dân vận TW; 

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng,   

  Trưởng ban Tuyên giáo TW; 

- Đ/c Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên TW Đảng,  

  Phó Chủ tịch Nước, PCT thứ nhất Hội đồng TĐ-KT TW; 

- Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng,  

  Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Đ/c Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên TW Đảng,  

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ, PCT thường trực Hội đồng TĐ-KT TW; 

- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW,  

  Văn phòng TW Đảng; 

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; 

- VP Chủ tịch Nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- Các đ/c UV BCH TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP, BTG.                               

BÍ THƯ THỨ NHẤT 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

(để báo cáo) 



QUY CHẾ 

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1429-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 23/11/2021) 

của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 

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

I. QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Mục đích của giải thưởng 

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có mục đích: 

- Tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, 

rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo … trong thanh, thiếu nhi; củng cố 

và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội.  

- Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự 

nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” được thực hiện trên phạm vi 

cả nước và trong tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, kể cả các cơ sở Đoàn, Hội ngoài nước. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt nam tiêu biểu” được trao cho cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên Việt Nam tiêu biểu nhất, có độ tuổi dưới 35, bao gồm cả thanh thiếu 

nhi Việt Nam học tập, công tác ở nước ngoài (Tính đến ngày 31/12 của năm xét Giải 

thưởng), đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế này. 

II. TIÊU CHUẨN 

Điều 4. Tiêu chuẩn chung 

- Có phẩm chất đạo đức tốt; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, lao 

động, sáng tạo và nghiên cứu khoa học; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước 

- Có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh, thiếu nhi. 

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể 

Ngoài các tiêu chuẩn chung, người được nhận Giải thưởng phải thực sự là 

gương mặt trẻ tiêu biểu nhất của thanh, thiếu niên Việt Nam trong lĩnh vực hoạt 

động theo các tiêu chuẩn sau: 
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     ng   nh v c h c t   

   à người có thành tích xuất sắc, xét một trong các tiêu chí sau: 

- Đạt giải trong các    thi  limpic quốc tế hoặc  hu vực 

- Có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu  hoa học, được cơ quan 

cấp  ộ và tương đương  hen thương, c ng nhận  

     ng   nh v c nghi n c u  h   h c 

  à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí: 

- Chủ tr  c ng tr nh nghiên cứu  hoa học, c ng nghệ đặc  iệt xuất sắc được 

Hội đồng nghiệm thu cấp  ộ và tương đương c ng nhận  

- Có phát minh, sáng chế mới có giá trị  hoa học và thực ti n được cơ quan có 

thẩm quy n c ng nhận  

- Có c ng tr nh  hoa học được c ng  ố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín 

(ưu tiên tạp chí quốc tế)  

     ng   nh v c     đ ng  ản  u t 

 à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:  

- Có thành tích xuất sắc trong lao động, đạt hiệu quả  inh tế cao, có đóng góp 

tích cực cho c ng tác x  hội ở địa phương, cơ sở  

- Có thành tích đặc  iệt xuất sắc trong việc xóa đói giảm ngh o và x y dựng 

n ng th n mới  

  u ti n  ho nh ng    nh n đ  đ t gi i thư ng  ủa Trung ương Đoàn trong 

  nh v    i n  uan   

     ng   nh v c  inh    nh 

 à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong những tiêu chí sau: 

- Có thành tích xuất sắc trong sản xuất,  inh doanh, đạt hiệu quả  inh tế cao  

- Có hành động, việc làm cụ thể giúp đỡ các thanh niên  hác lập th n, lập 

nghiệp, tạo c ng ăn việc làm cho nhi u ngưởi trong x  hội và cộng động  

     ng   nh v c  uản    h nh chính - nh  nư c 

 à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:  

- Có sáng  iến cải tiến c ng việc và đạt hiệu quả  inh tế, x  hội cao  

- Có sáng  iến xuất sắc, góp phần tích cực và có hiệu quả cao trong việc cải 

cách hành chính  

     ng   nh v c  uốc  h ng 

 à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí:  

- Có thành tích đặc  iệt xuất sắc trong  hi thực hiện nhiệm vụ  

- Có thành tích d ng cảm vượt qua  hó  hăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  
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     ng   nh v c đả   ả   n ninh  t  t t   n t  n    h i 

 à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí: 

- Có hành động đặc  iệt xuất sắc trong giữ g n an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

x   hội; trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn x  hội  

- Có tinh thần d ng cảm  hắc phục  hó  hăn, nguy hiểm để hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ  

     ng   nh v c thể  ục - thể th   

 à vận động viên trẻ tiêu  iểu nhất trong số các vận động viên tiêu  iểu mà 

Trung ương Đoàn và  ộ  ăn hóa, Thể thao và  u lịch  ầu chọn hàng năm  

*    ng   nh v c v n h   - ngh  thu t 

 à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các  tiêu chí sau: 

- Có c ng lao đặc  iệt trong việc phổ  iến, giữ g n   ản sắc văn hóa d n tộc  

- Có tác phẩm nghệ thuật  iểu di n, được dư luận quan t m và đánh giá cao  

- Có thành tích đặc  iệt xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, được  ộ 

 ăn hóa, Thể thao và  u lịch c ng nhận  

- Đạt giải quốc tế hoặc  hu vực  

     ng   nh v c h ạt đ ng    h i 

 à người có thành tích xuất sắc nhất, xét một trong các tiêu chí sau: 

- Nhiệt t nh, hăng hái đi đầu trong c ng tác t  thiện, nh n đạo và hoạt động x  hội   

- Có sáng  iến hiệu quả, thiết thực cho c ng tác x  hội, tạo được uy tín cao 

trong x  hội, cộng đồng và trong thanh, thiếu nhi  

- Có đóng góp cụ thể và mang lại hiệu quả cao v  vật chất, tinh thần cho x  hội  

   .             

Điều  .  ố  ượng v  th i gi n t    thưởng 

- Giải thưởng được trao cho    thanh niên tiêu  iểu có thành tích đặc  iệt xuất 

sắc trong nhi u năm qua và có thành tích nổi  ật nhất trong năm đ  c   Sau đó, chọn 

một gương mặt tiêu  iểu nhất – toàn diện nhất để t n vinh là Nh n vật thanh niên 

của năm  

- Giải thưởng được xét tặng hàng năm vào dịp  ỷ niệm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí  inh (    ) và c ng  ố c ng  hai  trên các phương tiện đại chúng  

Điều  .   nh th c giải thưởng 

- Cúp (vật phẩm lưu niệm) có ghi d ng chữ “ an chấp hành Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí  inh tặng Gương mặt trẻ  iệt Nam tiêu  iểu” 

-   ng chứng nhận của  an chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí  inh  

-  hần thưởng   ng ti n và hiện vật  
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Điều  . Qu ền v  ngh   vụ củ  c  nh n được nh n giải thưởng 

- Nhận Giải thưởng (theo quy định tại đi u   của  uy chế này)  

- Ghi tên vào Sổ vàng  anh dự của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí  inh  

-  u  H  trợ tài năng  trẻ  iệt Nam, tổ chức Đoàn các cấp, các  ộ, ngành hữu 

quan (do  an thường vụ Trung ương Đoàn giới thiệu và đ  nghị) theo d i, tạo đi u 

 iện để các cá nh n được nhận giải thưởng tiếp tục phấn đấu, trưởng thành  

- Được mời tham dự một số hoạt động lớn trong nước hoặc quốc tế của Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí  inh  

- Có trách nhiệm tham gia một số hoạt động x  hội do Trung ương Đoàn và 

 u  H  trợ Tài năng trẻ  iệt Nam tổ chức   

- Nh n vật thanh niên của năm và    Gương mặt trẻ  iệt Nam tiêu  iểu trong năm 

phải có chương tr nh hành động cho những năm tiếp theo, dưới sự tổ chức và  ảo trợ của 

Trung ương Đoàn để chia sẻ những giá trị tiên tiến đối với thanh thiếu nhi  

- Nh n vật trong năm s  trao lại  anh hiệu cho người mới của năm sau  

Điều  . Qu  đ nh       c c t ư ng hợ  vi  hạ  

Trong trường hợp người đ  được t n vinh và nhận giải thưởng “Gương mặt trẻ 

 iệt Nam tiêu  iểu” có vi phạm nghiêm trọng trong   năm  ể t   hi nhận giải thưởng, 

Thường trực Hội đồng Đi u hành  u  H  trợ Tài năng trẻ  iệt Nam s  đ  nghị  an  í 

thư Trung ương Đoàn ra quyết định tước     anh hiệu “Gương mặt trẻ  iệt Nam ti u 

 iểu” của người đó và c ng  hai trên các phương tiện th ng tin đại chúng  

  . QUY                       

Điều         u n thư ng t  c 

 u  H  trợ Tài năng trẻ  iệt Nam là cơ quan thường trực Giải thưởng 

“Gương mặt trẻ  iệt Nam tiêu  iểu”  

Điều   . Qu  t  nh đề c  

- Trên cơ sở văn  ản hướng d n và  uy chế Giải thưởng của Trung ương 

Đoàn, các đơn vị có thẩm quy n giới thiệu, đ  c  chủ động g i hồ sơ đ  nghị xét 

tặng v  cơ quan thường trực Giải thưởng vào tháng    hàng năm  

- Các đơn vị, cá nhân có thẩm quy n giới thiệu, đ  c  gồm: t nh (thành) Đoàn 

và Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn; các cơ quan th ng tấn,  áo chí được  an  í 

thư Trung ương Đoàn đ  nghị; các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng. 

- Cá nhân có thể tự ứng cử nếu nhận thấy đủ điều kiện đề nghị xét tặng 

Giải thưởng; cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm xin ý kiến cơ quan 

liên quan để kiểm tra, xác minh.  

- Trước thời gian trao giải    tháng, cơ quan thường trực của Giải thưởng tổng 

hợp danh sách dự tuyển, lập hồ sơ của t ng cá nh n, tiến hành thẩm định sơ  ộ và 

tổng hợp ý  iến để tr nh Hội đồng Đi u hành  u  H  trợ Tài năng trẻ  iệt Nam  
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- Trước thời hạn trao giải    tháng, Hội đồng đi u hành  u  H  trợ Tài năng 

trẻ  iệt Nam chọn    gương xuất sắc nhất, tổ chức lấy ý  iến   nh chọn trên mạng 

để tr nh Hội đồng xét tặng Giải thưởng xem xét, quyết định  

- Cơ quan thường trực của Giải thưởng có trách nhiệm tổ chức việc   nh chọn, 

c ng  ố và trao Giải thưởng  

Điều   .   i đ ng   t t ng  iải thưởng 

Hội đồng xét tặng Giải thưởng  ao gồm các thành viên Hội đồng đi u hành 

 u  h  trợ Tài năng trẻ  iệt Nam, Hội đồng xét tặng giải thưởng có thể tham  hảo ý 

 iến của Hội đồng tư vấn  Hội đồng tư vấn do  an  í thư Trung ương Đoàn quyết 

định, gồm: đại diện các cơ quan th ng tấn,  áo chí liên quan đến lĩnh vực   nh chọn, 

các chuyện gia có liên quan đến lĩnh vực   nh chọn, các thành viên của Hội đồng 

 ảo trợ  u  h  trợ Tài năng trẻ  iệt Nam  

Điều  3.         t t ng  

Hồ sơ xét tặng  ao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch cá nh n  

-  ản tóm tắt thành tích cá nh n (có ý  iến xác nhận của cơ quan quản lý trực 

tiếp và tổ chức Đoàn, Hội, Đội mà cá nh n đang sinh hoạt)  

- Các loại giấy tờ, văn  ản chứng minh thành tích cá nh n ( ản sao) 

-    iến của  an Thường vụ t nh, thành Đoàn (hoặc tương đương)  

-    iến thẩm định, c ng nhận nội  ộ, ngành hữu quan  

 . Đ  U                

 

Điều   .  i u   c v      đổi  ổ  ung 

-  uy chế này có hiệu lực  ể t  ngày  ý  an hành  

- Trong quá tr nh tổ chức thực hiện nếu cần  ổ sung, s a đổi  uy chế ph  hợp 

với t nh h nh thực tế, cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp,  áo 

cáo  an Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét, quyết định    

 

                                                                      U        Đ         


