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Đinh Quang Hiếu
* Khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm
2016 (Quyết định số 2323/QĐ-TTG ngày 30
tháng 11 năm 2016)
Sinh năm: 1999
Đơn vị: Trường ĐH Khoa học
Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
Đơn vị giới thiệu: Thành đoàn
Hà Nội
Lĩnh vực: Học tập

Thành tích:
Hai năm liền đạt Huy chương vàng Hóa học Quốc tế
+ Năm 2017:
- Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 49 năm 2017 tại Nakhon Pathom, Thái
Lan (đứng thứ 9/297 thí sinh);
- Học bổng Hoa Trạng Nguyên năm 2017.
- Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017;
+ Năm 2016:
- Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 48 năm 2016 tại Tbisili, Georgia (đứng
thứ 7/280 thí sinh);
- Học bổng Odon Vallet 2016 - 2017;
* Các thành tích khác:
Tham gia các hoạt động ngoại khóa:
- Tình nguyện viên Chương trình Vui Xuân 2018: Sắc màu văn hóa các dân tộc Sơn La tại Bảo tàng
dân tộc học Việt Nam;
- Tham gia Global Youth Summit 2017, Siem Riep, Cambodia 2017;
- Thành viên Câu lạc bộ HCHO (HSGS Chemistry Organization);
- Tham dự Global Leadeship Organization, Taiwan Conference Winter 2017.
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Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc

*Thành tích:

Là một trong những nhà khoa họcnghiên cứu ứng dụng tế bào gốc hàng đầu Việt Nam
+ Đề tài cấp Nhà nước:
- Là chủ nhiệm đề tài về tế bào gốc, trong đó có “Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch (tế
*Khen thưởng:
- Đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên bào tua) để tiêu diệt tế bào ung thư vú” đã được thử nghiệm cho kết quả khả quan.
- Thư ký/Thành viên tham gia đề tài: "Đánh giá hiện trạng, năng lực và khả năng nghiên cứu, ứng
Quả Cầu Vàng năm 2017
dụng, phát triển công nghệ tế bào gốc trong lĩnh vực y - dược và nông nghiệp, 2015-2017" Kết quả
nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy ứng dụng công nghệ tái thiết lập chương trình có thể kích hoạt được
tế bào chức năng trực tiếp trở thành tế bào tạo mạch, giúp điều trị bệnh lý tắc nghẽn mạch máu chi.
Công nghệ này hứa hẹn tiềm năng to lớn trong điều trị các bệnh lý về mạch máu khác như đột quỵ, tai
Sinh năm: 1986
biến mạch máu não...
- Đề tài: "Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh đái tháo đường bằng liệu pháp tế bào gốc, 2012-2016"
Đơn vị: Phòng thí nghiệm
là đề tài độc lập cấp nhà nước - Bộ Khoa học và công nghệ, đã nghiệm thu xếp loại xuất sắc.
Nghiên cứu và ứng dụng tế bào
* Đề tài cấp cơ sở:
gốc, Trường Đại học Khoa học
- Thành viên chính 02 đề tài của Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM chủ trì: "Xây dựng mô hình tế
tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.
bào gốc thần kinh để sàng lọc dược chất có tác động kích thích tăng sinh và biệt hóa tế bào gốc thần
Hồ Chí Minh
kinh, 2011-2013", mở ra triển vọng cho việc điều trị bệnh lý thần Azlheirmer và Parkinson là bệnh lý
Đơn vị giới thiệu: Trung tâm
thoái hoá và cho tới hiện nay vẫn chưa có phương thuốc điều trị hiệu quả.
phát triển Khoa học Công nghệ
- Chủ nhiệm 01 đề tài, thành viên chính 04 đề tài, thư ký 01 đề tài của Đại học quốc gia TP.HCM:
và Tài năng trẻ.
"Nghiên cứu chế tạo sụn nhân tạo bằng công nghệ tế bào gốc, 2017-2018", đang thực hiện.. "Nghiên
Lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học
cứu xây dựng mô hình tế bào gốc ung thư để sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học, định hướng
cho nghiên cứu phát triển thuốc chống ung thư, 2015-2017".
- Đề tài đang tiến hành đánh giá tác động của các dược liệu Việt Nam trên các dòng tế bào gốc ung thư
của người VN được đánh giá cao.
- "Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh suy tim bằng liệu pháp tế bào gốc," đã nghiệm thu loại khá...
"Nghiên cứu khả năng hình thành mạch máu mới của tế bào gốc nội mô từ máu cuống rốn người trên
mô hình chuột nhắt trắng thiếu máu chi, 2010-2013", đã nghiệm thu loại Tốt.
- "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm khớp háng nhân tạo toàn phần, 01/2014-12/2015".. Thay
thế khớp được cân nhắc như một phương pháp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân tổn
thương khớp giúp tăng nguồn cung ứng, giảm giá thành cho bệnh nhân.
- Đồng tác giả 04 bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCI và 10 bài báo khoa
học (02 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCI –Expanded.
- 15 bài báo khoa học (04 bài tác giả chính) đã đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI và đồng tác giả
02 bài báo khoa học đã đăng trên tạp chí ngoài danh sách ISI nhưng có ISSN.
- Tác giả chính 01 và đồng tác giả 06 chương sách và cuốn sách xuất bản quốc tế.
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TS Lê Hoàng Sơn
* Khen thưởng:
- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013, 2014, 2015,
2016.
- Giấy khen của Đảng bộ, của trường ĐH Quốc
gia năm 2012, 2013,2014.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016.
Sinh năm: 1984
Đơn vị: Trường ĐH Khoa học
Tự nhiên - Đại học Quốc gia
Hà Nội
Đơn vị giới thiệu: Thành
đoàn Hà Nội.
Lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học

*Thành tích:
- Đã có 43 công bố khoa học, trong đó có 15 bài báo trên các tạp chí ISI (ISI là các tạp chí có uy
tín của khoa học tự nhiên) thuộc nhóm Q1 trong bảng xếp hạng SCIMago - một bảng xếp hạng về công
bố khoa học uy tín nhất trên thế giới. Tác giả của hai cuốn giáo trình về lập trình ứng dụng mobile và
lập trình ứng dụng WebGIS.
- Tham gia thực hiện hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế, quốc gia, NAFOSTED, cấp
ĐHQGHN và cấp trường.
- Đã thực hiện nhiều nghiên cứu theo đơn đặt hàng của công ty Pasec của Italy. Đó là các đề tài: Hệ
thống 3D GIS trong thiết kế hạ tầng mạng viễn thông (COMGIS), Xây dựng ứng dụng Iphone trên
Android, Xây dựng Web Portal về các loại rượu bằng công nghệ Amazon (Wine Terminal), Bảo tàng
trực tuyến (XPOMarket), Xây dựng ứng dụng hiến máu trên Android, Xây dựng ứng dụng quản lí địa
chính trên Iphone… Đều là các đề tài mang tính ứng dụng cao và được các công ty phát triển công
nghệ sử dụng ở nước ngoài.
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Phạm Huy
* Khen thưởng:
- Bằng khen của Bộ giáo dục năm 2017
- Bằng khen giải nhì KHKT cấp tỉnh năm 2017
- Bằng khen giải nhất lĩnh vực Robot và máy
thông minh cuộc thi KHKT cấp Quốc gia năm
2017
Sinh năm: 2000
Đơn vị: Trường THPT Thị Xã
Quảng Trị.
Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn
Quảng Trị.
Lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học

* Thành tích:
+ Năm 2017:
- Giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc tế INTEL ISES 2017 tại Los Angeles với công trình
nghiên cứu "Cánh tay rô bốt dành cho người khuyết tật" (cuộc thi do Intel tổ chức tại bang California
(Mỹ) đã diễn ra với sự góp mặt của gần 1.800 thí sinh đến từ 78 quốc gia trên thế giới.)
- Được Bộ GD&ĐT chứng nhận; Giải nhất lĩnh vực Robot và máy thông minh cuộc thi Khoa học kỹ
thuật cấp Quốc gia; Giải nhất chung cuộc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc Gia do Bộ GD&ĐT
chứng nhận.
+ Năm 2016:
- Giải Nhì lĩnh vực vật lý Kỹ thuật, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải Nhất chung cuộc cuộc thi
Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh do Giám Đốc sở GD&ĐT chứng nhận.
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Vũ Văn Bình

Sinh năm: 1989
Đơn vị: Tập đoàn viễn thông
Viettel
Đơn vị giới thiệu: Ban thanh
niên Quân đội.
Lĩnh vực: Lao động – sản xuất

*Khen thưởng:
- Bằng khen Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017.
- Bằng khen Bộ Quốc Phòng vì đã có thành tích
xuất sắc trong công tác từ năm 2015 -2016,
- Được BQP tặng giấy khen theo Quyết định số
5438/QĐ-BQP ngày 18/12/2015.
- 03 năm liên tục 2015, 2016, 2017: Chiến sĩ thi
đua cơ sở.

*Thành tích:
Năm 2017:
- Nghiên cứu, lựa chọn thành công công nghệ cung cấp Internet băng rộng giúp Tập đoàn xây dựng một
dịch vụ có chất lượng tốt, tạo ra ưu thế cạnh tranh lớn, trở thành nền tảng chính cung cấp dịch vụ
Internet cho Tập đoàn. Đến nay, đã có hơn 3 triệu khách hàng sử dụng công nghệ GPON.
- Chủ trì nghiên cứu và tự thiết kế hệ thống lõi cung cấp dịch vụ truyền hình (hệ thống Headend). Đây
là hệ thông đầu tiên được triển khai tại Viettel, giúp tiết kiệm toàn bộ chi phí thuê tư vấn thiết kế của
đối tác nước ngoài, dự kiến lên đến hơn 200 nghìn đô la Mỹ.
- Chủ trì phân tích, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý lỗi gập ống lỏng chứa sợi quang
khi thi công hạ tầng cố định,tiết kiệm chi phí và thời gian xử lý lỗi cho hơn 2000 nhân công kỹ thuật
đội.
- Chủ trì thiết kế, triển khai nâng cấp hệ thống lõi truyền hình Viettel giúp tăng năng lực từ 180 kênh
truyền hình lên 270 kênh truyền hình, số khách hàng có thể phục vụ tăng từ 1 triệu lên 1,7 triệu.
- Chủ trì thử nghiệm và đưa các dịch vụ mới và khai thác: Dịch vụ quảng cáo trên truyền hình, dịch vụ
xem truyền hình quan Internet (OTT), dịch vụ hát karaoke trên truyền hình, dịch vụ xem phim
4K/UHD, dịch vụ trên truyền riêng (L2/L3 VPN) trên hạ tầng GPON.
- Chủ trì hiện đại hóa, cắt chuyển lưu lượng các kênh truyền hình từ mạng truyền tài SDH lên mạng
Metro/IP. Tối ưu mạng truyền dẫn tín hiệu truyền hình từ 80 đài truyền hình trên toàn quốc giúp thu hồi
hơn 100 thiết bị truyền dẫn SDH; xử lý được hiện tượng vỡ hình và giảm độ trễ của dịch vụ truyền hình
từ trên 2,5 giây xuống còn dưới 2 giây.
- Chủ trì thiết kế và triển khai hệ thống phân phối nội dung truyền hình (CDN), là cơ sở để triển khai
dịch vụ truyền hình trên nền IP. Hệ thống đã giúp tiết kiệm gần 400 Gbps băng thông truyền dẫn liên
tỉnh, đồng thời làm tăng chất lượng dịch vụ truyền hình, giảm độ trễ truyền tải.
- Thử nghiệm, áp dụng các giải pháp mới giúp kiên cố mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ: Đưa
dây thuê bao AON ra ngoài phòng máy; thử nghiệm cáp quang dã chiến; thử nghiệm tái sử dụng sợi
quang truyền dẫn, sợi quang của hạ tầng ODN cũ để triển khai mở rộng dịch vụ GPON tại các địa bàn
ít hộ dân.
- Nghiên cứu phương pháp và đào tạo triển khai cho 357 lượt cán bộ nhân viên trên toàn quốc. Đào tạo
cho lực lượng lãnh đạo quản lý trong TCT và nhân sự đi thị trường nước ngoài về lĩnh vực CĐBR và
truyền hình.
- Chủ trì triển khai dự án đào tạo trực tuyến (biên tập nội dung và đưa lên trang web) về kỹ thuật truyền
dẫn quang và hạ tầng cung cấp dịch vụ cố định cho gần 500 nhân viên tại hơn 10 thị trường do Viettel
đầu tư. Phương pháp đã tiết kiệm cho Tập đoàn chi phí di chuyển, đào tạo nhân sự tại các thị trường
toàn cầu.
- Bản thân luôn gương mẫu, xây dựng tập thể vững mạnh, tập thể phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm
vụ được giao, đạt danh hiệu Đơn vị lao động tiên tiến cấp Tổng Công ty năm 2016.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng,
tháng 1/2016 tại Hà Nội: Chủ trì chuẩn bị 300 máy điện thoại và 5.860 sim A2 theo yêu cầu; tổ chức
thống chặn lọc, hệ thống giám sát, thiết bị, sim A2; Phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc triển
khai hệ thống thông tin chỉ huy, hiệp đồng từ Sở chỉ huy (SCH) của Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Hội
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nghị Quốc gia Mỹ Đình đến SCH phía trước, SCH thường xuyên K2000.
b) Tích cực tham gia hoạt động SKYT, với 3 SKYT được công nhân năm 2017 có giá trị làm lợi 92,1
tỷ đồng:
- Sử dụng giải pháp xử lý tín hiệu truyền hình bằng phần mềm để tường thuật các chương trình live
show, game show. Tiết kiệm 2,1 tỷ đồng
- Tái sử dụng sợi quang truyền dẫn để triển khai dịch vụ CĐBR GPON. Tiết kiệm 16 tỷ đồng.
- Giải pháp phân tán bộ chia quang để giảm chi phí triển khai cáp quang FTTH. Tiết kiệm 74 tỷ đồng.
- Đề xuất áp dụng sáng kiến triển khai trích thả cáp quang, lần đầu tiên áp dụng tại Viettel, giúp giảm
hơn 450 nghìn mối hàn khi thi công mạng lưới, giúp giảm suy hoa đường truyền và tiết kiệm cho Tập
đoàn hơn 10 tỷ đồng.
- Đề xuất áp dụng phương pháp dùng đầu nối quang cơ khí thay thế cho mối hàn quang truyền thống,
giúp giảm bớt thời gian thi công và tiết kiệm hơn 39 tỷ đồng tiền đầu tư.
- Ý tưởng “Sử dụng đầu thu USB wifi adapter để kết nối từ modem ONT đến máy tính PC tại nhà
khách hàng”.
- Ý tưởng “Xoay góc adaptor trong tủ thuê bao quang góc 45 độ”.
- Ý tưởng “Tối ưu luồng trình ký và hiển thị văn bản trên phần mềm Voffice”.
Thành tích khác: Chủ trì, dẫn dắt các hoạt động phong trào của Chi đoàn; triển khai hiệu quả các phong
trào thi đua xung kích, nhận và hoàn thành việc khó được cấp ủy, chỉ huy giao; tiêu biểu là các nhiệm
vụ:
- Tối ưu 8.500 trạm TU thấp trên toàn quốc chào mừng Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ 5.
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Sinh năm: 1991
Đơn vị: Chủ trại nấm 10 Sài
Gòn, huyện Củ Chi
Đơn vị giới thiệu: Thành đoàn
TP HCM.
Lĩnh vực: Lao động – sản xuất

Bùi Minh Thắng

Khởi nghiệp với nguồn vốn hạn hẹp từ sự hỗ trợ của gia đình quyết tâm theo đuổi giấc mơ nghề nấm.
Thắng đã táo bạo gom hết sổ đất nhà vay 600 triệu tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất. Từ đó tăng dần
diện tích nhà trại từ 100m2 lên 700m2 và đang trong giai đoạn phát triển lên 1200m2..

* Khen thưởng:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2017;
- Danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm
2017;
- Giải thưởng "Thanh niên nông thôn làm kinh tế
giỏi" năm 2017 do Thành Đoàn TPHCM trao tặng

* Thành tích:
+ Năm 2017: Cơ sở của Thắng nuôi cấy phôi nấm với khoảng 10 giống nấm với 2 khu vực quy hoạch
và 04 khu ủ phôi nấm (diện tích 120m2/khu), và đã mạnh dạn đầu tư thêm nhiều trang thiết bị áp dụng
khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nấm: thay thế lò đốt củi trực tiếp bằng lò hơi giảm thiểu chi phí,
giảm thiểu khí thải vào môi trường; sử dụng máy phun sương, máy tự điều chỉnh nhiệt độ tạo môi
trường tốt cho cây nấm phát triển. Đến cuối năm 2016 mỗi ngày cho ra lò 3000 túi phôi; tỷ lệ phôi hư
ban đầu giảm từ 5% xuống còn 3% /1000 phôi (đây là tỷ lệ thấp nhất đối với nghề trồng nấm hiện
nay) Tương đương mỗi tháng cho xuất ra thị trường khoảng 70.000-80.000 túi phôi, thời điểm cao nhất
đạt 100.000-120.000 túi phôi. Trừ chi phí mỗi tháng còn lãi 150-200 triệu đồng. Tạo việc làm thường
xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.
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Nguyễn Khôi

* Thành tích:
Dưới vai trò là một nhân sự cấp cao tại Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica, Khôi đã trực tiếp làm việc
tại 2 sản phẩm lớn, đem lại nhiều giá trị cho xã hội, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ và
internet trong công cuộc giáo dục đào tạo:

* Khen thưởng:

Sinh năm: 1991
Đơn vị: Founder - CEO Wefit
Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền
Phong.
Lĩnh vực: Kinh doanh – Khởi
nghiệp

- Sản phẩm Memo là một ứng dụng học tiếng Anh miễn phí trực tuyến trên điện thoại smartphone,
- Giải thưởng 16 gương thanh niên thủ đô khởi
thông qua các thử thách. Memo đã có số lượng người dùng hơn 300,000 sau 1 năm hoạt động
nghiệp sáng tạo tiêu biểu 2017 do Thành Đoàn Hà -Sản phẩm Edumall là website kết nối giữa người học trực tuyến với hệ thống bài giảng qua videos từ
Nội trao tặng
các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Edumall hiện tại vẫn là siêu thị khoá học trực tuyến lớn nhất Đông
- Danh hiệu Top 3 khởi nghiệp tiềm năng năm
Nam Á với hàng trăm nghìn học viên tại Việt Nam và Thái Lan, hơn 1000 khoá học trên nhiều lĩnh vực
2016 tại chương trình StartUp Festival do VTV tổ từ ứng dụng văn phòng, kinh doanh cho tới nghệ thuật.
chức
- Sản phẩm WeFit là ứng dụng di động, được xây dựng nhằm tạo ra cho những người yêu thích tập
- Top 10 Người trẻ Thủ đô khởi nghiệp xuất
luyện thể dục thể thao có một giải pháp thuận tiện hơn, thông qua việc kết nối hệ thống hàng trăm
sắc 2017
phòng tập khác nhau. WeFit là một trong những đơn vị đi tiên phong trong cuộc cách mạng công
- “30 under 30” 2018 của Forbes Việt Nam bình
nghiệp 4.0 khi ứng dụng những công nghệ mới vào trong quy trình làm việc cũng như sản phẩm:
chọn (30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất
Việt Nam năm 2018)

-Sản phẩm theo mô hình "Sharing Economy- Kinh tế chia sẻ" khi tận dụng nguồn lực dư thừa trong xã
hội để tạo ra các giá trị mới. Thông qua việc kết hợp với các đơn vị đối tác là phòng tập thể hình, yoga,
và các bộ môn fitness khác, WeFit sẽ tối ưu những tài nguyên đang bị lãng phí ở phòng tập là không
gian trống tại phòng.
Trong thời gian xây dựng WeFit, Khôi cùng các cộng sự đã đưa WeFit đạt một vài thành tích
đáng ghi nhận:
 Phục vụ hơn 40000 người dùng ứng dụng
 Hiện tại có hơn 5000 khách hàng đang sử dụng
 Hợp tác với 600 phòng tập ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
 Phục vụ hơn 30000 lượt đi tập mỗi tháng
 Trung bình tần suất tập gấp đôi thị trường truyền thống hiện tại, 6 lần/tháng so với 3
lần/tháng
 Tăng trưởng đạt 40%/tháng, liên tục trong năm 2017
WeFit kỳ vọng sẽ không chỉ hạn chế ở một ứng dụng đặt lịch tập, mà có thể phát triển nhiều tính năng,
loại hình hơn nữa, với kỳ vọng có thể tạo ra một hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ để tạo ra một phong
cách sống khoẻ hơn, lành mạnh hơn cho người Việt. Trong năm 2017, WeFit cũng đã thử nghiệm một
số dịch vụ mới như các dịch vụ làm đẹp.
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Nguyễn Hải Ninh

Khởi nghiệp dựa trên giá trị con người – đây là quan điểm của Nguyễn Hải Ninh trong quá trình
khởi nghiệp của mình.
-Đồng sáng lập nên Urban Station, là CEO của The Coffee House, tham gia xây dựng nên chuỗi cửa
hàng Loft và là thành viên của quỹ đầu tư Seedcom, chàng trai 8X này là một trong những gương mặt
có tầm ảnh hướng nhất châu Á do Forbes bình chọn (Top 30 Under 30 Asia).

* Thành tích:
- Trước khi lọt vào Top "30 Under 30" châu Á,
-Hải Ninh nếu bạn gặp ngoài đời, hẳn sẽ bất ngờ vì anh là kiểu người giản dị, hơi nhỏ con với vóc dáng
Nguyễn Hải Ninh từng lọt Top "30 Gương mặt
trẻ dưới 30 nổi bật nhất Việt Nam" do Forbes thư sinh và phẩm chất trầm ổn điềm tĩnh so với hình mẫu mà bạn mường tượng ra cho một người với
quá trình khởi nghiệp đầy những cam go và hoài bão của anh cho doanh nghiệp mình cống hiến.
Việt Nam bình chọn
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Sinh năm: 1987
Đơn vị: Đồng sáng lập chuỗi
Urban Station, hiện là sáng lập
kiêm quản lý chuỗi The Coffee
House
Đơn vị giới thiệu: Báo Dân trí.
Lĩnh vực: Kinh doanh – Khởi
nghiệp

-Xuất thân từ khối ngành kĩ thuật, từng là quản trị viên tập sự của Pepsi, những bước đi ban đầu của
anh vốn dĩ là ước mơ và sự hài lòng của rất nhiều người. Điều đó cũng trở thành những khó khăn khi
anh quyết định khởi nghiệp, khi nhận được sự lo ngại từ gia đình và bạn bè.
-2011, sáng lập Urban Station, dừng lại khi chuỗi cà phê đã lấy lại phong độ và phát triển với tốc độ bất
ngờ
-2014, The Coffee House ra đời như giấc mơ được thực hiện tròn vẹn hơn về ngành cà phê Việt và giá
trị kết nối của con người.
-Xuất phát từ văn hóa rất riêng của người Việt Nam, câu nói “Đi cà phê nhé!” không chỉ đơn thuần là
uống một tách cà phê mà đó là lời mời cho những buổi gặp mặt và chia sẻ cùng bạn bè. The Coffee
House ra đời như thực hiện một điều vốn dĩ xoay quanh những tách cà phê là trân trọng và kết nối
những trải nghiệm của khách hàng.
-Sự tôn chỉ trong giá trị con người mà anh Ninh theo đuổi còn thể hiện từ logo chữ O của The Coffee
House.
-Nhưng giá trị con người mà Hải Ninh chú trọng không chỉ dừng lại ở khách hàng. Đối với anh, nhân
viên mới là cốt lõi cho sự bền vững của doanh nghiệp. Xây dựng được hạnh phúc, chú trọng con đường
sự nghiệp cho nhân viên, sự hài lòng trong công việc và môi trường làm việc tích cực là những điều
anh nhất quán phải luôn làm được cho 1700 nhân viên hiện tại của mình. Chẳng có truyền tải hạnh
phúc nào đến được khách hàng khi nhân viên còn không cảm nhận hạnh phúc tại đây.
-Minh chứng cho định hướng giá trị cốt lõi của The Coffee House mà Hải Ninh tin tưởng và theo đuổi,
là sự phát triển không ngừng của chuỗi doanh nghiệp, phục vụ hơn 40.0000 khách hàng mỗi ngày, đã
hơn 80 cửa hàng phủ sóng 5 thành phố lớn của Việt Nam chỉ trong vòng 3 năm.
-2017 là sự khởi đầu cho những cột mốc mới của The Coffee House
-Thành lập và phát triển chuỗi doanh nghiệp mới – Trà Ten Ren, thực hiện giấc mơ nâng tầm Trà Cà
Phê Việt
-Ra đời cửa hàng chuyên sâu về hạt và hương vị cà phê- “The Coffee House Signature”
-Hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của quy trình từ Nông trại đến ly cà phê cho khách hàng - Sáp nhập
mảng rang xay của Cầu Đất Farm
-The Coffee House sẽ còn rất nhiều tiềm lực khi có một nền tảng đầy chắc chắn, một niềm tin vào định
hướng doanh nghiệp xoay quanh giá trị con người và luôn được nuôi dưỡng bằng những hoài bão có
tầm nhìn từ Hải Ninh cho một ngành cà phê Việt khởi sắc và vươn xa.
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Đoàn Thiên Phúc
* Khen thưởng:
- Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM
năm 2016; danh hiệu Thanh niên tiến bộ làm theo
lời bác cụm Đông Nam Bộ năm 2015.
Sinh năm: 1989
Đơn vị: Công ty CP Giải pháp
phần mềm Setech Viet
Đơn vị giới thiệu: Thành đoàn
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Kinh doanh – Khởi
nghiệp

Khởi nghiệp từ ý tưởng sáng tạo đạt nhiều giải từ trong các cuộc thi khi còn là sinh viên. Trong 5 năm
thành lập công ty, sản phẩm S bike được nâng cấp thành các phiên bản S bike 1, S bike 1 plus và S bike
Pro. Thực hiện dự án công nghệ mới có tên gọi Tictag thuận tiện cho người dùng.
Dự án tạo một hệ các sản phẩm và dịch vụ (dựa trên công nghệ NFC) gồm: thiết bị chống trộm xe máy
Tagg Bike, hệ thống quản lý vé sự kiện TicTag Ticket. Tagg Bike là phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới
so với S bike trên nền tảng công nghệ mới, là sản phẩm chống trộm xe máy bằng hình thức "chạm" sau
khi khóa xe , với mức giá rẻ hơn và tiện lợi hơn cho người dùng so với sản phẩm S bike, sản phẩm sẽ
được bán ra thị trường vào tháng 2/2017. Hệ thống quản lý vé sự kiện Tictag ticket đã được triển khai
trên trang web https://ticketbox.vn/. Một trong những trang web bán vé trực tuyến lớn nhất Việt Nam
hiện nay.
* Thành tích:
+ Trong năm 2017: tập trung xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Tictag trở thành đơn vị tiên
phong và dẫn đầu trong ngành công nghệ tài chính của Việt Nam với các dự án: thẻ du lịch thông minh
của Cần Thơ, vé sự kiện thông minh. Công ty Tictag sau gần năm rưỡi hình thành phát triển đã tăng
trưởng con số nhanh chóng từ con số không lên đến giá trị công ty là gần 40 tỷ đồng và được đầu tư số
tiền 7,5 tỷ từ chương trình Sharktank Việt Nam, phục vụ đa dạng các ngành hàng và khách hàng trong
cả nước. năm 2017 Tictag cùng 5 đơn vị khác thành lập liên minh du lịch trực tuyến Việt Nam. Đầu tư
và phát triển dự án Save your ocean, thành lập doanh nghiệp xã hội, ứng dụng công nghệ NFC mới
nhất để giảm thiểu việc thải chai nhựa ra môi trường sau khi sử dụng xong bằng cách tích hợp chip
thông minh vào thẻ, người sử dụng chạm chip vào nhiều nơi để có thể rót đầy bình nước thay vì đi mua
bình nước mới, giảm thiểu việc thải nước đã sử dụng hết ra môi trường, dự án được chương trình phát
triển Liên Hợp Quốc tài trợ để xây dựng và phát triển sản phẩm.
Và đầu tư 1 số dự án khác về công nghệ như: Dự án gpp.vn - cung cấp các công cụ hỗ trợ nhà thuốc về
mặt thương hiệu cũng như hệ thống công nghệ thông tin giúp nhà thuốc đạt chuẩn gpp cũng như nhà
nước có thể quản lý các cửa hàng thuốc tốt hơn và minh bạch hơn.; hợp tác phát hành hệ thống quản lý
bán hàng cho các nhà hàng, quán ăn và cửa hàng giúp quản lý chặt chẽ và giảm thiểu nhân sự, giúp cửa
hàng tăng cường lợi nhuận; cung cấp hệ thống quản lý tài khoản và trả trước cho hơn 6 trường đại học
trong địa bàn TP.HCM.
* Thành tích khác:
+ Tham gia các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo: hơn 30 chương trình như
Stepup, Startup today, Vietnam Startup Forum....
- tham gia các sự kiện: Kiến tại châu Á - Thái Bình Dương tại Cebu, Indonesia.
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Đại úy Phạm Văn Dân

Sinh năm: 1983
Đơn vị: Đội trưởng phòng
Cảnh sát Hình sự -CA tỉnh Hải
Dương
Đơn vị giới thiệu: Tỉnh đoàn
Hải Dương, Đoàn TN Bộ Công
an..
Lĩnh vực: An ninh – Trật tự

* Thành tích:

Là đội trưởng rất trẻ của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Phạm Văn Dân
luôn canh cánh trong lòng về tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh. Không quản ngại
khó khăn, nguy hiểm, Phạm Văn Dân luôn là khắc tinh của các đối tượng tội phạm hình sự
* Khen thưởng:
nguy hiểm.
+ Năm 2017: Được Chủ tịch nước tặng Huân chương
- Trực tiếp xâm nhập và tổ chức đấu tranh triệt phá 06 chuyên án.
+ Chuyên án 215N triệt phá ổ nhóm tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ thu 249,9 kg chất nổ
chiến công hạng Ba.
loại AD1, 1044 kíp nổ, 1 súng tự chế, 16 viên đạn hoa cải; 13,5m dây cháy chậm.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015 - 2017.
+ Chuyên án 116M , triệt phá tụ điểm mại dâm, bắt quả tang 02 đôi nam nữ đang mua bán
- Giám đốc Công an Tỉnh tặng giấy khen.
- Được đề nghị danh hiệu " Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng". dâm.
+ Chuyên án 216B, 317T, 21T, 416B triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, cá
độ bóng đá, bắt giữ 54 đối tượng, 28 bị can.
- Phá vụ án giết người tại Cẩm Giàng - Hải Dương.
- Phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 113,3803g ma túy các loại;
bắt giữ các vụ tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; trộm cắp tài sản, bắt đối tượng truy nã.
Giúp lãnh đạo đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch công tác của
đội trong công tác phòng, chống TP hình sự, nhất là loại tội phạm trong lưa tuổi chưa thành
niên gây án, Tội phạm xâm phạm trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm hoạt động
TNXH, mại dâm trên địa bàn tỉnh;
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*Thành tích:

Trung uý Lê Hoàng Hảo
* Khen thưởng:
- Danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2017
- Tuyên dương trong chương trình Gương sáng phố phường
lần thứ 18 do báo công an TP HCM phối hợp tổ chức.
- Nhiều Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố năm
2016.
Sinh năm: 1992
Đơn vị: Đội Cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy Công an
quận Bình Thạnh, TP HCM
Đơn vị giới thiệu: Thành đoàn
TP HCM.
Lĩnh vực: An ninh – Trật tự

+ Tham gia khám phá chuyên án VA516E sản xuất ma túy được đánh giá là đường dây mua
bán, sản xuất ma túy lớn nhất cả nước từ trước đến nay với hơn 20 đối tượng bị bắt cùng tang
vật là hàng trăm kg ma túy tổng hợp trị giá hàng trăm tỷ đồng và nhiều siêu xe, bất động sản
với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 60 tỷ đồng. Cụ thể:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 10/2015 đ/c được phân công trinh sát địa bàn phường 24. Trong quá
trình đó đ/c đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sơn thường xuyên thuê các khách sạn tại
địa bàn làm nơi cư trú, giao ma túy cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn quận. Tháng 5/2016
chuyên án VA516E do đối tượng Nguyễn Văn Sơn cầm đầu được xác lập. Đ/c được giao
giám sát đố tượng Sơn. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và sau đó đầu tháng
12/2016 đã thực hiện kế hoạch khám phá giai đoạn 1 chuyên án, tổng tang vật thu giữ
khoảng 12.725 viên thuốc lắc, 25 kg ma túy dạng đá, nhiều hóa chất và dụng cụ sử dụng cho
điều chế ma túy.
- Giai đoạn 2: Đ/c được phân công giám sát tất cả hoạt động của đối tượng trong đường dây
sản xuất thuốc lắc quy mô lớn . 2h ngày 5/3/2017 trong quá trình theo dõi đối tượng đ/c tắt
đèn xe để đảm bảo bí mật dẫn đến va vào chướng ngại vật, bị té ngã gãy xương chân, chấn
thương khắp người nhưng vì nhiệm vụ được giao đ/c gắng gượng tiếp tục thực hiện cho đến
khi có tổ công tác đến hỗ trợ tiếp nhận địa điểm đồng thời đưa đ/c đi cấp cứu. Kết quả thu
được 28 bao tải màu trắng chứa nhiều vỏ chai dung tích 500ml ghi Methanol và Acetone. Từ
đó làm căn cứ nhận định về tổ chức hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy của các đối
tượng. Giai đoạn 2 của chuyên án có số lượng lớn tang vật thu giữ.
Tổng tang vật thu giữ 2 giai đoạn là 188kg MDMA, 35kg MA, 8 xe ô tô (trong đó có 1 siêu
xe trị giá khoảng 20 tỷ đồng), khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt, kê biên 3 căn nhà tại Nha Trang
trị giá khoảng 15 tỷ và 02 ha đất rẫy cao su tịa Đồng Nai; 03 tấn tiền chất và hóa chất dùng
vào mục đích sản xuất ma túy.
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Thượng úy Phạm Tuân

* Thành tích:
- Trong năm 2017 đã tham mưu , kết nối phối hợp với các đơn vị tặng hàng nghìn suất quà
và giúp đỡ hàng tỷ đồng cho nhân dân và học sinh trên địa bàn Biên Giới;

*Khen thưởng:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014,2015,2016,2017.
Năm 2017:

Sinh năm: 1989
Đơn vị: Đội trưởng Đội Vận
động quần chúng, Phó Bí thư
chi đoàn Đồn Biên phòng Dào
San
Đơn vị giới thiệu: Tỉnh đoàn
Lai Châu.
Lĩnh vực: Quốc phòng

- Được TW Hội LHTN Việt Nam khen thưởng vì đã có
thành tích xuất sắc, tiêu biểu đạt giải thưởng “Thanh niên
sống đẹp”.
- Được Bộ Trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen vì đã có tích
xuất sắc góp phần phát triển vùng sâu, vùng xa, biên giới và
hải đảo của Tổ Quốc.

- Tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động quần
chúng nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ
động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng về
phòng chống buôn bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em…
- Tổ chức cho Chi đoàn nhận đỡ đầu 02 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng hỗ
trợ 500.000/em.
- Vận động các tổ chức, cá nhân tặng trên 4.200 suất quà và 25.000 thùng sữa cho các em
trên địa bàn biên giới trị giá gần 7 tỷ đồng.

- Vận động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp… xây dựng 15 phòng ở bán trú cho
- Được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng vì đã có thành
các em học sinh trị giá 2,7 tỷ đồng.
tích xuất sắc trong công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai
- Kết nối với các nhà tài trợ xây dựng hệ thống dẫn nước và bể nước phục vụ Nhà trường và
đoạn 2012-2017.
Nhân dân địa phương trị giá 200 triệu đồng.
- Phối hợp với Đoàn TN Khối DN tỉnh Lai Châu xây dựng nhà ở cho em Giàng A Tính mồ
côi cha mẹ trị giá 80 triệu đồng.
- Kêu gọi tài trợ tặng 70 két nước cho nhân dân và điểm trường bản Mù Sang huyện Phong
Thổ, xây dựng công trình nước sạch cho trường mầm non, tặng vở cho các em học sinh, phối
hợp tổ chức khám chữa bệnh cho 400 lượt người, kêu gọi tài trợ áo ấm, chăn ấm cho học
sinh.
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Đại úy Tô Hồng Thái

Lãnh đạo, chỉ huy tổ chức có hiệu quả các hoạt động CTĐ&PTTN; có nhiều sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất huấn luyện, SSCĐ cho đơn vị; được các cấp tặng nhiều
phần thưởng cao quý.
* Thành tích:

* Khen thưởng
- Năm 2017:
- Được tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” toàn quân
Sinh năm: 1985
Đơn vị Tiểu đoàn PH78, Bộ
Tham mưu Quân khu 5
Đơn vị giới thiệu: Ban Thanh
niên Quân đội.
Lĩnh vực: Quốc phòng

- 4 năm liền (2014 - 2017) nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi
đua” cơ sở

- Tham gia nghiên cứu sáng kiến "Xe thả khói huấn luyện KH-17" và tham gia Hội thi "Sáng
tạo kỹ thuật" đạt giải A cấp Quân khu, giải B cấp toàn quân. Tham gia Hội thi Phòng hóa
toàn quân năm 2017 do Binh chủng Hóa học tổ chức đạt giải Nhì cá nhân môn Công tác
đảng, công tác chính trị, được Binh chủng Hóa học, Chính ủy Quân khu 5 tặng Bằng khen vì
đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi Phòng hóa toàn Quân năm 2017.

+ Quân khu, Bộ Quốc phòng tuyên dương điển hình tiên tiến và tặng Bằng khen Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng trong 3 năm (2014-2016) thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy
Trung ương về Cuộc vận động“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội
- Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì có
Cụ Hồ”.
thành tích xuất sắc trong Phong trào “Ngày chủ nhật Xanh –
Sạch – Đẹp”; Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tặng
- Tham gia thi tìm hiểu 70 năm thành lập Quân đội (22/12/1944 - 22/12/2014) đạt giải Nhất
Giấy khen trong hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt
cấp Bộ Tham mưu, giải Khuyến khích cấp Quân khu và giải Khuyến khích toàn quốc được
động giữa đơn vị với Ban chỉ huy quân sự quận, các đoàn
Chính ủy Quân khu tặng Bằng khen; tham gia thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống LLVT
thể, chính trị - xã hội quận Ngũ Hành Sơn.
Quân khu (16/10/1945 - 16/10/2015) đạt giải Nhất cấp Bộ Tham mưu, giải Khuyến khích
cấp Quân khu.
- Chính ủy Quân khu tặng Bằng khen đã có thành tích xuất
sắc trong đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền
ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ
(27/7/1947 – 27/7/2017).
- Quân khu tuyên dương và tặng Bằng khen đạt danh hiệu
"Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội
Cụ Hồ" giai đoạn 2012 – 2017.
- Năm 2016:
- Được Quân khu tuyên dương, tặng Bằng khen đạt danh
hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu" cấp Quân khu; được Tổng
cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân tặng Bằng
khen vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình
phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh giữa Thanh niên CAND và Thanh niên
QĐND Việt Nam, giai đoạn 2012– 2015.
- Tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị
huấn luyện do Quân khu tổ chức đạt giải C cấp Quân khu
được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tặng Giấy khen với sáng kiến
"Khắc phục trở lực hộp lọc độc"; sáng kiến trên tiếp tục
được Quân khu chọn tham gia thi cấp Bộ Quốc phòng, kết
quả đạt giải B toàn quân, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng
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Giấy khen. - 4 năm liền (2014 - 2017) nhận danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua” cơ sở.
Các thành tích khác: Năm 2014, 2015 và 2016, 2017 Đảng
bộ Tiểu đoàn đạt TSVM tiêu biểu; bản thân được Đảng ủy
Bộ Tham mưu tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ
tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ năm 2011 đến
năm 2017.
- Cục Chính trị Quân khu tặng Giấy khen vì đã có thành
tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn và phong trào
thanh niên trong hai năm 2014, 2015.

DANH SÁCH 20 ĐỀ CỬ GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2017

Hoàng Công Đoàn

Sinh năm: 1983
Đơn vị Chủ tịch HĐQT Công
ty CP đầu tư Sông Thao, CT
CLB Đầu tư Khởi nghiệp
Đơn vị giới thiệu: CLB Đầu tư
Khởi nghiệp,Hội doanh nhân
trẻ VN.
Lĩnh vực: Hoạt động xã hội

* Khen thưởng:
-Bằng khen của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam năm
2016; 2017
-Bằng khen của phòng thương mại và công nghiệp Việt
Nam (VCCI) năm 2016;2017
- Bằng khen của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam năm: 2013;
2014; 2015; 2016; 2017
- Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2017.
-TOP 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016

*Thành tích:
-Tháng 9/2008, Đoàn quyết định thành lập công ty với số vốn ban đầu ít ỏi là 5 triệu đồng và
phương tiện đi lại là một chiếc xe máy Trung Quốc nhưng luôn nuôi hy vọng và mong muốn
công ty của mình sẽ xây dựng được thật nhiều công trình mang tầm cỡ quốc gia, sản xuất ra
những sản phẩm nông sản chất lượng cao, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao
động, nhất là lao động trẻ tuổi. Chính vì mong muốn đó, đến năm 2012 Đoàn quyết định đưa
ra ý tưởng đầu tư dự án: xây dựng trang trại sản xuất và tiêu thụ nông sản, và khu công
nghiệp phù trợ
- Dự án đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 400 lao động những phạm nhân đang được
công ty phối hợp với trại giam đào tạo hướng nghiệp, làm việc và một phần là phạm nhân
sau khi chấp hành án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, tất cả các lao động đều trong độ tuổi là
thanh niên. Ngay trong buổi thuyết trình đầu tiên, anh đã được Tổng cục 8, Bộ Công an và
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá rất cao và đặt lại tên dự án
là: “Dự án giàu tính nhân văn của Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao”.
- “Dự án giàu tính nhân văn của Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao”.
Công ty đang rất nỗ lực kinh doanh phát triển với định hướng hỗ trợ dạy nghề là tạo việc làm
cho phạm nhân ở nhiều trại giam khác nhau hướng tới năm 2020 số người lao động là phạm
nhân trong độ tuổi thanh niên là 3.000 lao động.
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*Thành tích:
Vừa là học sinh giỏi, vừa là chỉ huy đội giỏi, tiêu biểu nhiều năm liền, với bảng thành tích
toàn giải nhất, nhì cả trong học tập, hội thi học thuật và hoạt động đội các cấp. Ba mẹ là công
nhân, chị của Yến cũng sớm nghỉ học để phụ lo gia đình. Dù phải ở nhà thuê, cuộc sống còn
nhiều thiếu thốn, nhưng chính tình yêu thương của các thành viên trong gia đình đã tiếp thêm
*Khen thưởng:
- Là 1 trong 10 công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí động lực cho Yến bước tiếp trên con đường học vấn. Sự cố gắng của cả nhà được đền bù
Minh năm 2017.
bằng kết quả học tập của Yến. Kết thúc năm học lớp 8, Yến đạt điểm trung bình 9,9. Với
- Nhiều năm liền là Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành phố và Yến, trên còn đường đi đến thành công sẽ có những lần vấp ngã. Nhưng khi không lo lắng,
học sinh giỏi với kết quả đứng nhất khối với các điểm trung luôn tiến về phía trước thì khó khăn sẽ nhường bước.
bình học tập 9,6; 9,7; 9,9.
- Là thành viên tích cực trong phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, hỗ trợ và kèm hai bạn để giúp
- Bằng khen Trung ương Đoàn đạt “Giải thưởng Kim Đồng” bạn tiến bộ nhanh trong học tập.
năm học 2016 - 2017.
- Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Chí Minh.
- Bằng khen Thành Đoàn đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác
Hồ”.

Mai Hải Yến

Sinh năm: 2002
Đơn vị :PTrường THCS Đoàn
Kết – TP Hồ Chí Minh
Đơn vị giới thiệu: Ban Thiếu
nhi TW Đoàn.
Lĩnh vực: Hoạt động xã hội

- Giải Nhất hội thi “Chỉ huy đội giỏi” các năm: 2015, 2016,
2017.
- Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí
Minh về “Học sinh tiêu biểu làm theo lời Bác”.
- Giấy khen Quận đoàn đạt danh hiệu “Liên đội trưởng
giỏi”.
- Gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện do
Hội đồng Đội Trung ương xét chọn năm 2016.
- “Giải khuyến khích tài năng Tin học” cấp Quận năm lớp 4,
5.
- Giải I toán Violympic cấp trường năm lớp 4, 5.
- Giải I Anh văn cấp trường năm lớp 2, 3, 4, 5.
- 05 năm liền đạt giải “Vở sạch chữ đẹp” cấp Trường, Giải 3
cấp Quận.
- Học sinh giỏi Nhất khối 6 – Năm học 2014 – 2015.
- Học sinh Giỏi Nhất khối 7 – Năm học 2015 – 2016.
- Học sinh Giỏi Nhất khối 8 – Năm học 2016 – 2017
- Giấy khen Ban Tuyên Giáo Thành Ủy về thực hiện tốt học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
– 2016.
- Giải Nhì tập thể Hội thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam Thành
Phố năm học 2016 – 2017.
- Giấu khen Sở Giáo dục và Đào tạo về Học sinh tiêu biểu
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làm theo lời Bác năm học 2016 – 2017.
- Giải Nhất Khối 7 hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành Phố
năm học 2015 – 2016.
- Giải Ba khối 6 hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành Phố
năm học 2014 – 2015.
- Giấy khen Thành Đoàn về Giải khuyến khích hội thi
Chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp Thành phố năm học 2014
– 2015.
- Giấy khen Thành Đoàn về danh hiệu “Cháu ngoan Bác
Hồ” Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014 – 2015.
- Gương thiếu nhi tiêu biểu “Làm nghìn việc tốt” cấp Thành
phố năm học 2013 - 2014.
- Giấy chứng nhận của Hội Đồng Đội Thành phố - Báo
Khăn quàng đỏ về tham gia tích cực hội thi trực tuyến Em
yêu Tổ quốc Việt Nam lần V cấp Thành phố năm học 2016 2017.
- Giải Ba môn Bóng chuyền cấp Thành Phố năm học 2013 –
2014.
- Đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Liên Đội Trưởng
Giỏi Quận 6 – Lần I – Năm học 2016 – 2017.
- Giải Nhất chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi năm học 2016
– 2017.
- Giải Nhất chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi năm học 2015
– 2016.
- Giải Nhất chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi năm học 2012
– 2013.
- Giải Nhất hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp Quận
năm học 2014 – 2015.
- Giải Nhất hội thi Phụ trách Sao giỏi cấp Quận năm học
2013 – 2014.
- Giải Khuyến Khích hội thi Phụ trách Sao giỏi cấp Quận
năm học 2012 – 2013.
- Giải Nhất Khối 8 hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Quận năm
học 2016 – 2017.
- Giải Nhất Khối 7 hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Quận năm
học 2015 – 2016.
- Giải Nhất Khối 6 hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Quận năm
học 2014 – 2015.
- Giải Khuyến khích Khối 5 hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp
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Quận năm học 2013 – 2014.
- Giấy khen Nhà Thiếu Nhi Quận 6 đã có thành tích đóng
góp cho hoạt động Câu lạc bộ Chỉ huy Đội và câu lạc bộ
Sẵn Sàng năm 2015.
- Giải Khuyến khích tài năng tin học cấp Quận năm học
2012 – 2013, 2013 – 2014.
- Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu cấp Quận 4 năm liền.
- Giải khuyến khích hội thi Môi trường cấp Thành phố năm
lớp 5.
- Giải Nhì chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi” cấp Thành
Phố lớp 4.
- Giải Nhất múa Tiếng hát Hoa phượng đỏ cấp quận hè
2014.
- Đạt 09 chuyên hiệu Đội, Dũng sĩ nhỏ Cần Kiệm nhiều năm
liền. - Huy chương vàng cầu Mây cấp Quận lứa tuổi lớp 6, 7
năm 2016.
- Giấy Chứng Nhận Đạt kỷ lục Trại sinh có kiến thức tổng
quát Nhất tại Liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm các Nhà
thiếu nhi toàn Thành Phố năm 2016.
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*Thành tích:

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu
*Khen thưởng:

Sinh năm: 1990
Đơn vị : Trung tâm y tế Huyện
Mường Nhé – Điện Biên
Đơn vị giới thiệu: Hội Thầy
thuốc trẻ Việt Nam.
Lĩnh vực: Hoạt động xã hội

- Ra trường năm 2014, Hiếu được tuyển dụng về làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh
viện Thanh Nhàn. Tuy nhiên, khi biết đến dự án bác sĩ trẻ tham gia dự án Bác sĩ trẻ tình
nguyện về công tác tại vùng khó khăn (Dự án 585 của Bộ y tế), Hiếu đã viết đơn ngay và cậu
xung phong đến vùng nào xa xôi, khó khăn nhất, đặc biệt là vùng cao, trình độ dân trí thấp,
đời sống nhân dân đặc biệt khó khăn “Em sẵn sàng tình nguyện ở bất cứ nơi nào trên đất
nước Việt Nam, nơi nào dân sống được thì em cũng có thể sống được” Hiếu đã nói như thế
trong Đơn tình nguyện của mình.
Và Hiếu được phân công đi Mường Nhé (Điện Biên), một huyện nghèo bậc nhất của tỉnh
Điện Biên nằm trong danh sách 63 huyện nghèo của Dự án 585, cách Hà Nội 700 km.
Khoảng 3 tháng Hiếu về thăm vợ và con nhỏ một lần sau 24 tiếng di chuyển qua nhiều lần
xe, chưa kể nếu lũ, sạt lở đường thì còn lâu hơn nữa. Khó khăn, vất vả không ngăn nổi tinh
thần cống hiến của cậu bác sĩ trẻ ấy, cậu học tiếng dân tộc để tiếp xúc với dân. Là Bs nội nhi
nhưng vẫn làm với vai trò bác sĩ đa khoa do cơ sở thiếu điều kiện. Hiện tại đang làm chủ
nhiệm 1 đề tài cơ sở Cơ cấu bệnh tại huyện Mường Nhé.
Ít ai biết, cả hai vợ chồng bác sĩ Hiếu đều mắc bệnh, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe.
Hiếu bị Viêm cột sống dính khớp, có lúc đi lại còn vô cùng khó khăn, sau một thời gian điều
trị, tuy bệnh đã ổn định nhưng vẫn ảnh hưởng không ít đến sức khỏe sau này. Vợ Hiếu là cô
giáo dạy học ở quê, cô bị u tuyến giáp phải phẫu thuật cắt tuyến giáp, phải dùng hormon thay
thế cả đời do suy giáp sau phẫu thuật và mắc cả bệnh lao hạch.
Cả hai vợ chồng đều mắc bệnh mạn tính, Hiếu vô cùng thấm thía được giá trị của tình
người, của sự chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp. Được đóng góp sức trẻ và tình nguyện
cho nhân dân Việt Nam ở vùng biên giới nghèo, đặc biệt khó khăn, được làm việc theo đúng
chuyên môn đào tạo và nguyện vọng, chí hướng của bản thân là niềm mong ước của Hiếu.
Tuy chưa có thành tích, chưa có danh hiệu gì được cơ quan chính quyền phong tặng hay xác
nhận, Hiếu chỉ có ước muốn, khát vọng lớn cả cuộc đời là cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi
ngày, vượt qua những bệnh khổ, khó khăn trong cuộc sống để có đủ năng lực phục vụ nhân
dân ngày một tốt hơn.
Thông điệp Hiếu muốn gửi đến thanh niên Việt Nam, đặc biệt là các bác sĩ trẻ:
“Hãy buông xuống những ích kỷ, danh lợi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn luôn yêu
thương gia đình, yêu thương đất nước, con người, yêu thương cuộc sống này bằng những
hành động tốt, lời nói lợi ích, suy nghĩ tốt lành. Hãy thỏa sức dùng sức trẻ và tinh thần tình
nguyện để làm đẹp cho cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và cho tất cả.”
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Đến với điền kinh khi đang học lớp 5, được thầy giáo dạy thể dục đăng ký đi thi giải chạy
cấp trường và bất ngờ giành giải nhất. Năm 2008, khi Thành phố Hồ Chí Minh tuyển vận
động viên ở quận 8, Tú Chinh được HLV Nguyễn Thị Thanh Hương chọn nhờ tố chất và sự
quyết tâm, và vị HLV này đã không nhầm, Tú Chinh đã trở thành VĐV điền kinh có thành
tích xuất sắc, tương lai gần, Tú Chinh có thể sẽ là nữ hoàng tốc độ mới của khu vực.
* Khen thưởng:
* Thành tích:
- Là 1 trong 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2017.
- Được vinh danh "Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí - Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 (SEA Games) tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia,
Lê Tú Chinh đăng ký tham dự ba nội dung và giành cả ba huy chương vàng ở các nội dung
Minh năm 2016"
mình tham dự. Ở nội dung 100 m nữ.
- Tháng 6 năm 2017, cô vô địch cự ly 100 m nữ và 200 m nữ ở Giải điền kinh Thái Lan mở
rộng.
- Tháng 11 năm 2016, Lê Tú Chinh tham dự Giải vô địch điền kinh quốc gia và giành chức
vô địch cư ly 100 m

NĐV Lê Tú Chinh

Sinh năm: 1997
Đơn vị : Bộ môn Điền
kinhTrung tâm Huấn luyện và
Thi đấu TDTT Thành phố Hồ
Chí Minh
Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền
phong.
Lĩnh vực: Thể dục thể thao
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VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn
*Khen thưởng:

Sinh năm: 2002
Đơn vị : Đội tuyển bơi lội quốc
gia Việt Nam
Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền
phong.
Lĩnh vực: Thể dục thể thao

* Thành tích:
- Là một VĐV thuộc đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam. Ở độ tuổi 15, Sơn là nam kình ngư
đầu tiên giành huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông
Nam Á 2017 ở Malaysia với môn thi 400 m hỗn hợp cá nhân nam và cũng là thành viên trẻ
giành huy chương vàng. Thành tích 4 phút 22 giây 12 của anh phá kỷ lục SEA Games tồn tại
suốt 14 năm trước đó được thiết lập bởi Ratapong Sirisanont (4 phút 23 giây 20) tại Đại hội
Thể thao Đông Nam Á 2003 ở Việt Nam."
-Ở giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017 (diễn ra tại Brunei), kình ngư trẻ được ví như
"thần đồng" của Việt Nam - Nguyễn Hữu Kim Sơn đã thi đấu chói sáng với việc giành tới 4
HCV, 2 HCB và còn phá 2 kỷ lục ở đấu trường khu vực. Tham dự đấu trường này, đoàn Việt
Nam đang là đương kim vô địch giải và Nguyễn Hữu Kim Sơn cùng các đồng đội ngay lập
tức thể hiện sự vượt trội của mình khi mang về 15 trên tổng số 35 HCV của ngày thi đấu đầu
tiên.
- Hiện tại, Kim Sơn vẫn là gương mặt đáng chú ý bậc nhất của Bơi Việt Nam cùng với
Nguyễn Thị Ánh Viên. Kim Sơn hứa hẹn là tài năng nổi bật của thể thao Việt Nam, đủ sức
chinh phục thành tích cao ở đấu trường châu lục và thế giới.
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Thạc sỹ Lưu Đức Anh
*Khen thưởng:

Sinh năm: 1993
Đơn vị: Học viện âm nhạc
Malmö, Thuỵ Điển
Đơn vị giới thiệu: Thành đoàn
Hà Nội.
Lĩnh vực: Văn hoá nghệ thuật

* Thành tích:
+ Năm 2018:
- Anh xuất hiện với tư cách Soloist với dàn nhạc giao hưởng Helsingborg, Thuỵ Điển và dàn
nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Anh cũng đã nhiều lần biểu diễn soloist cùng Dàn nhạc
Giao hưởng Hà Nội, Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hoàng gia Liege, Bỉ.
- Anh đã xuất hiện trên rất nhiều sân khấu tại các nước Việt Nam, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Đức,
Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Ba Lan, Ý, Úc, Nhật,... đồng thời tham dự masterclass của
những giáo sư, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Đặng Thái Sơn, Avedis Kouyoumdjian, JeanBernard Pommier, Tibor Szasz, Georg-Friedrich Schenck, Johan Schmidt, Claude Bessmann,
Gabriele Vianello... Anh cũng đã được nhận học bổng để tham gia nhiều festival âm nhạc lớn
như Kirishima International Music Festival tại Nhật và Festival Pablo Casals tại Pháp.
+ Năm 2017:
„- Giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Stockholm tại Stocmholm-Thuỵ Điển.
„- Giải đặc biệt cuộc thi Piano quốc tế “Alain Marinaro” tại Collioure - Pháp.
Anh là nghệ sĩ tiên phong của Việt Nam trong việc thực hiện các buổi hòa nhạc chuyên đề
một tác giả, năm 2016 với Franz Liszt và năm 2017 với Johannes Brahms.
Tháng 6 năm 2017, anh lọt vào top 9 pianist trẻ được mời tham dự Grand Prix Marinaro và
biểu diễn tại festival âm nhạc “Piano à Collioure”.
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Trần Minh Châu
*Khen thưởng:

Sinh năm: 2004
Đơn vị: Lớp chuyên Anh 8P1,
Trường THCS Marie Curie Hà
Nội (chuyên ngành Piano, Học
viện Âm nhạc quốc gia VN)
Đơn vị giới thiệu: Hội Đồng
đội Trung ương.
Lĩnh vực: Văn hoá nghệ thuật

* Thành tích:
- 4 năm liền là học sinh có thành tích xuất sắc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (từ
năm 2013 đến năm 2016, năm 2017 nhà trường chưa xét)
- Năm 2015:+giải nhất cuộc thi Interbational Piano Competition Milan(Ý)
+Huy chương Vàng Liên hoan Asia International Piano Academy & Festival Hàn Quốc.
+Giải ba cuộc thi Internationnal Rosario Marciano (Vienna, Áo).
+ Giải Nhì cuộc thi Internationnal Piano Competition Hà Nội.
- Năm 2016: +giải ba Bảng Beethoven cuộc thi Lansum Internationnal Music Festival
California (Hoa Kỳ)
+Giải nhất Bảng Russian Composer cuộc thi Lansum Internation Music Festival California
(Hoa Kỳ)
+Giải nhất Bảng Romantic cuộc thi Lansum Internation Music Festival California (Hoa Kỳ)
+Giải nhất bảng Chopin cuộc thi Lansum Internation Festival California (Hoa Kỳ)
- Năm 2017:
+Giải nhất cuộc thi Piano Quốc tế Ricard Vines dành cho lứa tuổi thanh, thiếu nhi (Lleida,
Tây Ba Nha)
+Giải nhất cuộc thi tranh tài Piano Quốc tế Việt Nam- Tây Ba Nha (EL Tiemblo, TBN)
+Giải nhất cuộc thi AFAF Piano Internation Concerto Competition (Hoa Kỳ)
+Giải nhất cuộc thi Future Stars Piano Competition (Ba Lan)
+ Tháng 12 năm 2017 được đặt cách tham gia thi tuyển và đạt kết quả xuất sắc đỗ vào "Hệ
đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016-2015 tầm nhìn đến năm
2030" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

