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                 Kính gửi: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang 

                      
Ngày 09/11/2021, Hội đồng sơ tuyển toàn quốc Giải thưởng Sao Vàng đất 

Việt năm 2021 đã xem xét, đánh giá 275 thương hiệu tiêu biểu của 55 tỉnh, thành 

và đã quyết định chọn lựa 220 thương hiệu xuất sắc nhất vào vòng chung tuyển. 

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam - Cơ quan thường trực Giải 

thưởng Sao Vàng đất Việt xin trân trọng thông báo các doanh nghiệp tại tỉnh An 

Giang đã có các thương hiệu xuất sắc được Hội đồng sơ tuyển toàn quốc Giải 

thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021 lựa chọn vào vòng xét chung tuyển (có danh 

sách chi tiết kèm theo). 

Về công tác thẩm định thực tế, được sự đồng ý của Thường trực Đoàn Chủ 

tịch UBTƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về việc điều chỉnh cách thức thẩm 

định thực tế doanh nghiệp vào vòng chung tuyển trong bối cảnh dịch bệnh Covid-

19 diễn biến phức tạp, Hội đồng bình chọn sơ tuyển đã rà soát 220 Doanh nghiệp 

để phân nhóm Doanh nghiệp: 

Đối với các doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí bao gồm: 1. Báo cáo 

kiểm toán không có ý kiến loại trừ và 2. Báo cáo tài chính năm gần nhất (2020) 

được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán có uy tín (Một trong 4 Công ty: Công ty 

TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & 

Young Việt Nam; Công ty TNHH PwC Việt Nam) hoặc 3. Niêm yết trên sàn chứng 

khoán đủ tối thiểu 3 năm thì sẽ được miễn thẩm định trực tiếp. Đối với doanh 

nghiệp còn lại sẽ tiến hành thẩm định thực tế. 

Công tác thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp sẽ được triển khai trong 

các ngày từ 06/12 - 17/12/2021. Hội đồng Sơ tuyển toàn quốc giải thưởng Sao 

Vàng đất Việt năm 2021 thành lập đoàn thẩm định thực tế tại các tỉnh thành và sẽ 



đến khảo sát, thẩm định trực tiếp tại các doanh nghiệp để lập báo cáo trình Hội 

đồng chung tuyển toàn quốc xem xét.  

Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội DNT Việt Nam đề nghị lãnh đạo Hội 

DNT địa phương quan tâm phối hợp và cử đại diện Hội tham gia hỗ trợ công tác 

thẩm định thực tế để các đoàn thẩm định hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung ương 

Hội DNT Việt Nam sẽ có công văn thông báo và hướng dẫn gửi trực tiếp qua 

đường bưu điện cho các doanh nghiệp có thương hiệu được lựa chọn vào vòng 

chung tuyển. 

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của các Anh/Chị. 
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