
10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 

Ngày 23/3/2023, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam 
đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022". 

 

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc 

trong 10 lĩnh vực: học tập; nghiên cứu khoa học - sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi 

nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục, thể thao; hoạt động xã hội; văn hóa nghệ thuật; quản lý 

hành chính Nhà nước. Ra đời năm 1996, trải qua 26 năm, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu 

biểu đã tuyên dương 520 thanh, thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống. 

Năm 2022, Thường trực Hội đồng Giải thưởng nhận được 156 hồ sơ từ 57 đơn vị gửi về, trong đó, có 

2 ứng cử viên tự gửi hồ sơ giới thiệu. Trong 156 hồ sơ, có: 117 nam và 39 nữ; học hàm cao nhất là 

Giáo sư tập sự (1 cá nhân), học vị cao nhất: Tiến sỹ (8 cá nhân), Thạc sỹ (7 cá nhân), nhiều tuổi nhất: 

37 tuổi (1 đề cử, sinh năm 1985); ít tuổi nhất: 14 tuổi (1 đề cử, sinh năm 2008); dân tộc thiểu số: 15 

cá nhân. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thiết kế và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ 

trong công tác truyền thông, bình chọn trực tuyến và biểu quyết điện tử, qua đó góp phần tiết kiệm 

thời gian, nâng cao chất lượng và lan tỏa Giải thưởng năm 2022. Số lượt bình chọn trực tuyến 10 

gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng đạt kỷ lục với hơn 25 triệu phiếu 

bầu (tăng 105% so với năm trước). Theo đó, Hội đồng Giải thưởng đã chọn ra những cá nhân xuất 

sắc  (bảng 1 và 2). 

  



Bảng 1. 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. 

STT Họ và tên Lĩnh vực 

1 Ngô Quý Đăng Học tập 

2 Võ Hoàng Hải Học tập 

3 TS Trương Thanh Tùng Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo 

4 Nguyễn Như Thành Lao động sản xuất 

5 Nguyễn Văn Thiên Vũ Kinh doanh khởi nghiệp 

6 Thượng úy Lê Hảo Quốc phòng 

7 Trung úy Thào A Khư An ninh trật tự 

8 Huỳnh Như Thể dục thể thao 

9 Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) Văn hóa nghệ thuật 

10 Trung úy Dương Hải Anh Hoạt động xã hội 

Bảng 2. 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. 

STT Họ và tên Lĩnh vực 

1 Trần Xuân Bách Học tập 

2 TS Chu Đức Hà Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo 

3 TS Lê Thị Phương Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo 

4 Đặng Dương Minh Hoàng Lao động sản xuất 

5 Nguyễn Thị Thu Hoa Kinh doanh - Khởi nghiệp 

6 Thượng úy Vũ Trung Kiên Quốc phòng 

7 Đại úy Vũ Ngọc Trường An ninh trật tự 

8 Nguyễn Thiên Ngân Thể dục thể thao 

9 Hà Lệ Diễm Văn hóa nghệ thuật 

10 Nguyễn Thị Ngọc Tâm Hoạt động xã hội 

Xuân Bình 

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 


