HỘI LHTN VIỆT NAM - TT PT KHCN TRẺ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KHLT-HLHTN-TTPTKHCNT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

KẾ HOẠCH
Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
Lần X - Năm 2018
Chủ đề “Vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”
_______

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 20152020 đề ra mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn
minh, hiện đại, nghĩa tình.
- Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh là Tuổi trẻ sáng tạo.
- Khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, qua đó phát huy khả
năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
- Nâng cao vai trò và nhận thức của thanh thiếu nhi trong tham gia xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo phương châm: “Tiết kiệm - Hiệu quả - Thiết thực - Chất lượng”.
- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, thu hút sự tham gia
của đông đảo thanh thiếu nhi thành phố.
- Công tác tổ chức và chấm thi công bằng, khách quan.
- Mỗi đoàn viên, thanh niên đóng góp một ý tưởng xây dựng thành phố Hồ Chí
Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN:
1. Đối tượng:
- Công dân Việt Nam từ 06 đến 30 tuổi, đang sinh sống, học tập và công tác ở
trong nước và ngoài nước.
- Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa
05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.
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2. Thời gian:
+ Thời gian gửi ý tưởng tham gia: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày
10/9/2018.
+ Thời gian diễn ra vòng Bán kết: Tháng 9/2018.
+ Thời gian diễn ra vòng Chung kết, trao giải: Tháng 10/2018.
III. HÌNH THỨC DỰ THI:
1. Hình thức: Thí sinh tham gia có thể lựa chọn trong các hình thức dự thi như sau:
1.1. Ý tưởng trực tuyến:
Tác giả đăng nhập vào website ytuong.khoahoctre.com.vn để đăng ký ý tưởng
dự thi. Các ý tưởng dự thi sẽ được bình chọn trực tiếp trên website này. Kết quả bình
chọn ý tưởng xuất sắc mỗi tuần và tháng sẽ được thông báo trên trang fanpage
www.facebook.com/ytuongxanh. Căn cứ kết quả lượt bình chọn của mỗi ý tưởng,
Ban tổ chức sẽ trao giải tuần và tháng.
1.2. Ý tưởng sáng tạo:
Các tác giả đăng ký tham gia ý tưởng trực tuyến, gửi kèm file ý tưởng trình bày
rõ ràng, đầy đủ các phần (đặt vấn đề, nội dung ý tưởng, giải pháp, đề xuất…) trên
website ytuong.khoahoctre.com.vn sẽ được tham gia tiếp phần thi ý tưởng sáng tạo.
Ý tưởng sẽ được chấm qua các vòng bởi Hội đồng giám khảo cuộc thi.
2. Cách thức nộp bài:
Các ý tưởng dự thi đăng ký trực tiếp trên website: ytuong.khoahoctre.com.vn
Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ:
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Số 01 Phạm Ngọc Thạch,Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.38.233.363 – 028.38.230.780, Email: ytuong@khoahoctre.com.vn
IV. NỘI DUNG:
Những ý tưởng sáng tạo đảm bảo có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng
dụng cao, tập trung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn
minh, hiện đại, nghĩa tình, thực hiện 07 chương trình đột phá của thành phố, định
hướng thành phố trở thành đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ tiên tiến, cụ
thể:
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- Cải cách hành chính;
- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố;
- Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông;
- Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
- Giảm ô nhiễm môi trường;
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- Chỉnh trang và phát triển đô thị;
- Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh: Giao thông thông minh, giáo dục thông
minh, y tế thông minh, quy hoạch thông minh,…;
- Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp;
- Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất;
- Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng;
- Các ý tưởng khác.
V. GIẢI THƯỞNG:
- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng và Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Thành phố.
- 01 Giải Nhì: 3.000.000 đồng và Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Thành phố.
- 01 Giải Ba: 2.000.000 đồng và Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Thành phố.
- Các Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng và Giấy khen Hội LHTN Việt Nam
Thành phố.
- 01 Giải Tập thể: 2.000.000 đồng và Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Thành
phố - dành cho đơn vị triển khai tốt vòng thi trực tuyến, có nhiều ý tưởng tham gia
và đạt giải cao trong vòng chung kết.
Ngoài ra, phần thi ý tưởng trực tuyến sẽ có thêm các giải tuần và tháng như sau:
- Giải nhất tuần: 01 cặp vé xem phim hoặc 1 voucher mua hàng tại hệ thống
siêu thị Co.opmart.
- Giải nhất tháng: 01 điện thoại và được xem xét vào vòng chung kết (căn cứ
theo ý kiến đánh giá của Hội đồng khoa học).
VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban tổ chức:
- Trưởng Ban:
+ Anh Đoàn Kim Thành - UVBTV Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phát
triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.
- Phó Ban:
+ Anh Hồ Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Anh Trần Đức Sự - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và
Công nghệ Trẻ.
- Thành viên:
+ Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Cán bộ Hội LHTN Việt Nam Thành phố.
+ Chị Ngô Thị Tú Trinh - Trưởng phòng Phát triển Phong trào sáng tạo, Trung
tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.
+ Anh Đặng Lê Tiến Hưng - Phó Phòng Phát triển Phong trào sáng tạo, Trung
tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

4

+ Chị Hoàng Thị Cẩm Chương - Cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và
Công nghệ Trẻ.
+ Chị Nguyễn Thị Hạnh Hoa - Cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công
nghệ Trẻ.
2. Nhiệm vụ Ban tổ chức:
- Phối hợp với Hội Sinh viên Thành phố, Hội đồng Đội Thành phố, các cơ sở
Đoàn - Hội triển khai rộng rãi thông tin về cuộc thi và vận động Đoàn viên, Hội viên,
thanh niên và thiếu nhi tham gia cuộc thi.
- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi.
- Mời và tổ chức Hội đồng giám khảo, Hội đồng khoa học để đánh giá các ý
tưởng; tổ chức vòng Bán kết, vòng Chung kết và trao giải cuộc thi.
- Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho thí sinh tham gia cuộc thi.
- Tuyên truyền và triển khai rộng rãi phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên
đóng góp một ý tưởng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn
minh, hiện đại, nghĩa tình”.
3. Tiến độ thực hiện:
- Tháng 02/2018: Ban hành kế hoạch cuộc thi.
- Ngày 28/02/2018: Phát động vòng thi online.
- Ngày 10/9/2018: Hạn chót nhận hồ sơ tham gia.
- Tháng 9/2018: Vòng Bán kết cuộc thi.
- Tháng 10/2018: Vòng Chung kết, trao giải cuộc thi.
TT PHÁT TRIỂN KH & CN TRẺ TP
GIÁM ĐỐC

TM. BTK HỘI LHTN VIỆT NAM TP
CHỦ TỊCH

Đoàn Kim Thành

Phạm Hồng Sơn

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Giáo dục;
- BTV Thành Đoàn; Hội Sinh viên TP; Hội Đồng Đội TP;
- Các Ban – Văn phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Thành Đoàn;
- Cơ sở Đoàn – Hội – Đội;
- Thành viên Ban tổ chức;
- Lưu (VT-LT)

