
BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023 

 

THỂ LỆ 

Tổ chức giải thưởng “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” lần thứ 11 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 37-KH/TĐTN-VP, ngày 23 tháng 3 năm 2023 

của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) 

___________ 

 

ĐIỀU 1. TÊN GỌI 

Giải thưởng “Thiết kế, chế tạo, ứng dụng” lần thứ 11 năm 2023. 

 

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG 

Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập và 

công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh có sản phẩm sáng tạo thuộc một hoặc các 

lĩnh vực của giải thưởng, tác giả của mỗi sản phẩm dự thi có thể là cá nhân hoặc 

nhóm (không quá 5 người), độ tuổi không quá 35 tuổi, mỗi tác giả, nhóm tác giả 

có thể tham gia dự thi nhiều sản phẩm. 

 

ĐIỀU 3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung: 

Các sản phẩm tham dự giải thưởng là những sản phẩm có tính sáng tạo, 

đảm bảo  khả năng ứng dụng vào thực tiễn, tập trung vào một số lĩnh vực sau: 

- Công nghệ sinh học, công nghệ hóa dược; 

- Sản phẩm sáng tạo phục vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân; 

- Sản phẩm sáng tạo phục vụ cải cách hành chính; 

- Sản phẩm sáng tạo phục vụ giáo dục; 

- Sản phẩm, giải pháp phục vụ xây dựng đô thị thông minh; 

- Cơ khí, kỹ thuật, tự động hóa, điện - điện tử, công nghệ thông tin, vật 

liệu mới, xây dựng; 

- Ứng dụng công nghệ giúp cho người khuyết tật trong học tập, sinh hoạt; 

- Mô hình phát triển học tập, vận động cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí 

tuệ; 

- Các lĩnh vực khác. 

 

2. Hình thức dự thi: 



2.1. Giai đoạn 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự thi (từ ngày ban 

hành kế hoạch đến 28/4/2023) 

Các thí sinh, nhóm thí sinh đăng ký tham gia dự thi trực tuyến, nộp hình 

ảnh, video, bản thuyết minh sản phẩm về Ban Tổ chức giải thưởng thông qua 

trang đăng ký trực tuyến. 
 

2.2. Giai đoạn 2: Tổng hợp hồ sơ và chọn sản phẩm tham gia triển lãm 

(từ 02/5/2023 đến 05/5/2023) 

Sau khi tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi, Ban Tổ chức giải thưởng 

sẽ tiến hành chấm sơ loại và công bố danh sách các sản phẩm được tham gia triển 

lãm trong Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 

2023. 
 

2.3. Giai đoạn 3: Triển lãm, bình chọn sản phẩm và tổng kết trao giải 

(tháng 5/2023) 

- Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Thành 

phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2023, Ban Tổ chức Liên hoan sẽ bố trí khu 

vực triển lãm các sản phẩm sáng tạo để giới thiệu sản phẩm của mình đến đại 

biểu, lãnh đạo, đoàn viên thanh niên và người dân thành phố có thể tham quan, 

trải nghiệm các mô hình, sản phẩm trong suốt quá trình diễn ra Liên hoan. 

- Các sản phẩm được chọn tham gia triển lãm trong Liên hoan Tuổi trẻ 

sáng tạo lần thứ 14 năm 2023 sẽ được tham gia vòng bình chọn trực tuyến. Ban 

Tổ chức sẽ tính điểm dựa vào lượt thích và chia sẻ cho sản phẩm, điểm số của 

của vòng thi này sẽ chiếm 20% tổng điểm chung cuộc. 

- Cách thức chấm điểm: 

+ 01 lượt “thích” = 1 điểm (không tính điểm các icon cảm xúc khác) 

+ 01 lượt “chia sẻ” (ở chế độ công khai) = 2 điểm 

* Lưu ý:  

- Không hạn chế số lần “chia sẻ” cho một sản phẩm, mỗi cá nhân có thể 

“thích” và “chia sẻ” nhiều sản phẩm, hoặc một sản phẩm nhiều lần. 

- Ban Tổ chức sẽ mời Hội đồng giám khảo chấm các sản phẩm tham gia 

triển lãm. Điểm số của Hội đồng giám khảo chiếm 80% tổng điểm chung cuộc 

của giải thưởng. 

 

ĐIỀU 4. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

Căn cứ vào số lượng và lĩnh vực dự thi, Ban Tổ chức sẽ thành lập các hội 

đồng giám khảo để chấm giải, hội đồng giám khảo có các thành viên là nhà khoa 

học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp,… 

 



ĐIỀU 5. THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN 

1. Đơn vị bảo trợ thông tin: Ban Tổ chức mời các cơ quan báo chí và 

truyền hình tham gia gồm: Đài Truyền hình thành phố, Báo Tuổi trẻ,… 

2. Thông tin về giải thưởng: được triển khai đến các cơ sở Đoàn và trên 

các trang tin: 

- Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh: www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn; 

- Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố: www.hoisinhvientphcm.vn; 

- Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ: 

www.khoahoctre.com.vn. 

 

ĐIỀU 6. GỬI HỒ SƠ DỰ THI 

- Các thí sinh, nhóm thí sinh đăng ký tham gia dự thi trực tuyến tại website: 

https://bit.ly/TKCTUD2023-PDK 

- Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu); 

+ Thuyết minh sản phẩm (theo mẫu); 

+ Hình ảnh của sản phẩm; 

+ Poster giới thiệu sản phẩm; 

+ Mô hình sản phẩm. 

* Lưu ý:  

- Đối với poster giới thiệu sản phẩm phải được thiết kế theo tỷ lệ 13:8 

(khổ dọc), đảm bảo về chất lượng hình ảnh và phải được lưu bằng định dạng phổ 

biến png, jpg. 

- Đối với mô hình sản phẩm, thí sinh nộp trực tiếp về Trung tâm Phát triển 

Khoa học và Công nghệ Trẻ (lầu 3, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 028 7308 7007) trước ngày tổ chức triển 

lãm tối thiểu 02 ngày. 

 

ĐIỀU 7. CÁCH THỨC CHẤM THI 

- Vòng sơ loại: Ban Tổ chức giải thưởng sẽ dựa trên phiếu đăng ký, phiếu 

thuyết minh sản phẩm để chấm và chọn ra các sản phẩm tham gia triển lãm 

trong Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2023. 

- Vòng bình chọn sản phẩm trực tuyến: Ban Tổ chức giải thưởng sẽ 

đăng tải thông tin, hình ảnh của sản phẩm lên fanpage Liên hoan Tuổi trẻ sáng 

tạo thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh sẽ vận động bình chọn cho sản phẩm 

của mình. Mỗi lượt thích sản phẩm sẽ được 01 điểm, mỗi lượt chia sẻ sản phẩm 

sẽ được 03 điểm. Tổng số điểm của vòng bình chọn sản phẩm sẽ chiếm 20% 

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/
http://www.hoisinhvientphcm.vn/
http://www.khoahoctre.com.vn/


tổng điểm chung cuộc. Ban Tổ chức chỉ tính số lượt thích và chia sẻ trên bài viết 

do Ban Tổ chức đăng tải. 

- Triển lãm sản phẩm và thuyết trình trước Hội đồng giám khảo: các 

sản phẩm được chọn sẽ tham gia triển lãm trong khuôn khổ Liên hoan Tuổi trẻ 

sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2023 dự kiến được tổ chức vào     

tháng 5/2023. Trong thời gian tham gia triển lãm, Ban Tổ chức giải thưởng sẽ 

mời các thầy cô tham gia Hội đồng giám khảo chấm các sản phẩm tham gia Liên 

hoan, mỗi sản phẩm sẽ có thời gian tối đa 5 phút thuyết trình trước Hội đồng 

giám khảo. Điểm số của Hội đồng giám khảo sẽ chiếm 80% tổng điểm chung 

cuộc. 

 

ĐIỀU 8. TIÊU CHÍ CHẤM THI 

Hội đồng giám khảo chấm thi theo các tiêu chí sau: 

- Sản phẩm có tính mới và tính sáng tạo; 

- Sản phẩm có tính ứng dụng vào thực tiễn; 

- Sản phẩm có tính mỹ thuật, dễ vận hành, triển khai sử dụng; 

- Phần thuyết trình của tác giả, nhóm tác giả. 

 

ĐIỀU 9. HÌNH THỨC TUYÊN DƯƠNG 

Dựa vào tổng điểm của vòng bình chọn trực tuyến và kết quả đánh giá của 

Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức sẽ tuyên dương các sản phẩm theo cơ cấu như 

sau: 

- 03 giải Vàng bao gồm: huy chương Vàng + Bằng khen Thành Đoàn    

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- 06 giải Bạc bao gồm: huy chương Bạc + Bằng khen Thành Đoàn           

Thành phố Hồ Chí Minh; 

- 15 giải Đồng bao gồm: huy chương Đồng + Bằng khen Thành Đoàn    

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Dựa vào chất lượng sản phẩm tham gia dự thi, Hội đồng giám khảo có 

thể đề xuất Ban Tổ chức xem xét tăng hoặc giảm số lượng giải thưởng. 

- Các sản phẩm đạt giải sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu tham dự giải 

thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ 

chức. 

 

ĐIỀU 10. BẢN QUYỀN VÀ BẢO HỘ SẢN PHẨM 

- Các tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền 

của sản phẩm, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền 

của thí sinh. 



- Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng sản phẩm sau tuyên dương với mục 

đích tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ chuyển giao thương mại sản phẩm (nếu 

có). 

- Các sản phẩm tham dự cuộc thi nếu có khả năng đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ sẽ hướng dẫn 

tác giả đăng ký theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

ĐIỀU 11. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

- Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi nội dung giải thưởng, các 

điều khoản và điều kiện liên quan mà không cần thông báo trong trường hợp 

thảm họa, chiến tranh, biến cố quân sự, sự cố tự nhiên, sự vi phạm luật pháp hay 

quy định của sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban Tổ chức. 

- Các thay đổi khác về giải thưởng sẽ được thông báo cho thí sinh trong 

thời gian sớm nhất có thể. 

 

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Thể lệ này được được Ban Tổ chức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 

ký. Trong trường hợp thật cần thiết, Ban Tổ chức giải thưởng có thể điều chỉnh, 

bổ sung thể lệ. 

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG 


