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Sốvà ký 
học và Công an Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(EVN) tiép tuc phối hợp tô chức Chươngtrình “Sáng kiến vì cộng đồng”và phát động

Cuộcthi sáng kiến vì cộng đồng- Lần thứ IV, dự kiến trao giải đầu năm 2022. Đây

là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc đặc biệt đối với thế hệ trẻ Việt

Nam, với mong muốnthông qua chươngtrình thúc đây những ý tưởng sángtạo vì cộng

đồngtrở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

 

Thay mặt Ban Tổ chức Chươngtrình, Tạp chí Cộng sản trân trọng đề nghị

Quý Tập đoàn phát động, kêu gọi các đơn vị, cá nhân trực thuộc đơn vị tham gia

sáng tạo, xây dựng dự án gửi về Ban Tổ chức Chươngtrình (xin gửi kèm theo Thểlệ

Cuộcthi). Thời gian nhận bắt đầu từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Sự

quan tâm của Quý Tập đoàn sẽ góp phần quan trọng vào thành công của chương

trình. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các đồng chí.

Tạp chí Cộng sản giao cho Ban Thư ký là cơ quan Thường trực cuộcthi.

Đầu mối xin liên hệ: Phòng Truyểền thông. ĐT: (024) 3942.9756/61 * Email:

phongtruyenthongtccs@gmail.com.

Xin tran trong cam on!

Noi nhan: TMBAN BIEN TẠP—

- Như Kính gửi,

- Lưu VP TCCS.

 

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà



BỘ BIÊN TẬP BỘ KHOA HỌC UBND TONG LIENDOAN TAP DOAN

TAP CHi CONG sAN VACONGNGHE TP.HÀ NỘI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

(EVN)

THẺ LỆ CUỘC THỊ

SANG KIEN Vi CONG DONG - LAN THU IV

Chươngtrình “Sáng kiến vì cộng đồng” là chươngtrình thường kỳ hai năm

một lần với mụctiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau

đây gọi chung là dự án), nhằm gop phan giai quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội.

Chương trình sẽ góp phần thúc đây và phát huy vai trò, đóng gop của công chức,

viên chức, ngườilao động, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các

hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa

đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng

góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chươngtrình “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ IV do Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND

TP. Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tô chức. Mộttrong những nội

dung quan trọng nhất của Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là “Cuộc thi Sáng

kiến vì cộng đồng” với Thểlệ tham gia cụ thể như sau:

I. ĐÓI TƯỢNG THAM GIA

* Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ trung ương đến địa phương quan tâm tới

các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động vì cộng đồng;

* Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp

thuộc 4 loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH; Côngty Cổ

phần; Công ty Hợp danh) theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã và

đang triển khai những sáng kiến, những ứng dụng sáng tạo nhằm nângcao năng suất

chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo xu thế

hội nhập kinh tế quốc tế đồngthời manglại những giátrị tích cực vì cộng đồng;

* Các đối tượng cá nhân không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng

tới những giá trị vì cộng đồng;

* Các tổ chức trong và ngoài nước có văn phòng đại diện hoạt động tại Việt

Nam hoặc nước ngoài quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo

cho các hoạt động đóng góp vì cộng đồng;

* Thành viên Ban Tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào

quátrình tô chức Cuộcthi không được tham gia thi.

* Mỗi cá nhân, đơn vị có thê gửi một hoặc nhiêu sáng kiên dự thi.
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II QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ

1. Nội dung

* Chủ đề dự thi Sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh

vực, bao gồm: giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông -

vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây

dựng nông thôn mới...

* Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể

nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, manglại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và

xã hội;

* Các sáng kiến dự thi cần làm rõ kế hoạch hoạt động,kế hoạchtài chính.

2. Hình thức tham dự.

* Dự án tham gia đượctrình bày bằngtiếng Việt, phông chữ Times New Roman,

cỡ chữ 14.

* Khuyến khích dự án tham gia dự thi cung cấp các thôngtin vàtài liệu (hình

ảnh, video clip...) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình

thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên Website và hòm thư của

Chươngtrình, hoặc dẫn đườnglink đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

3. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá các dự án tham dự như sau (Thang điểm: 100 điểm):

* Đối tượng tác động và kết quả mong đợi (25 điểm);

* Tính khảthi (20 điểm);

* Tính pháttriển (10 điểm);

* Tính sáng tạo (10 điểm);

* Tính bền vữngvà khả năng nhân rộng (15 điểm);

* Hiệu quảchỉ phí (10 điểm);

* Nănglực của đơn vịtriển khai (10 điểm);

3.1. Đối tượng tác động và kết quả mongđợi

Chi ra được nhữnglợi ích cụ thể của dự án: Số lượng đối tượng hưởnglợi của

dự án, ước tính sỐ người được hưởng lợi (trực tiếp, gián tiếp); sáng kiến tạo nên

những tác động và thay đổi về nhận thức, thái độ, hoạt động trong cộng đông.

3.2. Tính khả thi

* Tính khảthi là triển vọng đạt được mục tiêu của dự án. Các kế hoạch hành

động, hoạt động của dự án rõ ràng, có thể triển khai, phù hợp với các nguồn lực, các

khoản chi phí được sử dụng hiệu quả và hướng đến đối tượng hưởnglợi.
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* Dự báo được những khó khăn có thể xảy ra và khả năng vượt qua các khó

khăn đó trong quátrình triển khai thực tiễn tại cộng đồng. Có các phương án giả

định nằm ngoài kế hoạch của dự án để bảo đảm cho sự thành công củadự án.

3.3. Tính pháttriển

* Dự án xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của cộng đồng,chỉ ra đượcgiải

pháp thông minh giúp giải quyết được vấn đề tồn tại, hướng tới kết quảrõ ràng,

đóng góp hữu ích cho cộng đồng.

* Dự án thể hiện được mong muốn, thậm chí cam kết sẽ triển khai trong thực tế.

* Kế hoạch thực hiện phải rõ ràng, cụ thể. Có phương án hỗ trợ từ cộng đồng,

sự tham gia của các đối tượng hưởnglợi, nhà tài trợ, các bên liên quan...

3.4. Tính sáng tạo

Tính sáng tạo đã được nhấn mạnh là một trong những đặc điểm chính của

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng. Các dự án phải thể hiện được sự “khác biệt”
của mình về ý tưởng, cách tiếp cận, phương thức thực hiện...các dự án phải sáng tạo

gắn với nhu cầuthựctiễn, mang lại những giá trị mới, thiết thực cho cộng đồng.

3.5. Tính bền vững và khả năng nhân rộng

Tính bền vững và khả năng nhân rộng của dự án được đánh giá thông qua khả

năng phát huy lợi ích băng chính các nguồn lực tạo ra từ sáng kiến (nhân lực, vật

chất, tài chính...); khả năngtiếp tục hoạt động ngay cả khi hỗ trợ từ bên ngoài kết
thúc và luôn có sự giải đáp tích cực cho những câu hỏi: Sáng kiến sẽ có tác động

trong việc xây dựng và tăng cường năng lực của cộng đồng và các tổ chứctại địa

bàn triển khai như thế nào? Hoạt động đó có bền vững hay không? Lợi ích mà sáng

kiến manglại có thể tồntại lâu dài sau khi dự án đó kết thúc không?

Các sáng kiến thê hiện được rõ khả năng nhân rộng cũng như kế hoạch nhân

rộng sau khi kết thúc dự án, việc nhânrộngcó thể bao gồm:

* Khả năng đơn vị và cá nhân tự ứng dụng sáng kiến sang các nhóm đối tượng

hay địa phương khác;

* Khả năng đơn vị và cá nhân chia sẻ thông tin về kết quả sáng kiến để các

nơi khác học tập, áp dụng.

3.6. Hiệu quả chỉ phí

Ngân sách thực hiện sáng kiến phù hợp với nguồn lực của tổ chức và các

khoản tài trợ trực tiếp.

3.7. Năng lực của đơnvị triển khai

Các cá nhân, tô chức, đơn vị chứng minh được khả năng thực hiện và hoàn

thành các hoạt động được đê xuất, có kinh nghiệm làm việc với đôi tượng của sáng
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kiến, có năng lực và kiến thức chuyên môn,có tổ chức nhân sự thực hiện sáng kiến

rõ ràng, hợp lý, có năng lực quản lý tài chính phù hợp. Khuyến khích các đơn vị có

sự bảo trợ của các tô chức hoặc cá nhân cóuy tín, có sự phối hợp tham gia của địa

phương và cộng đồngnơitriển khai sáng kiến.

4. Lưu ý

Khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện

sáng kiến của mình, khuyến khích các sáng kiến dự thi có cùng ý tưởng, hợp tác để

cùng hoànthiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích

cộng đồng.

II. THẺ THỨC TIỀN HÀNH

1. Cách thức tham dự

Các sáng kiến tham gia Cuộc thi được gửi về Ban Tổ chức qua hệ thống

Website và bản in gửi về BTC Chươngtrình.

1.1. Gửi qua Website: Hồ sơ được gửi qua Website chươngtrình tại địa chỉ:

www.sangkienvicongdong.vn, các bước như sau:

Bước 1: Tải “Bản đăng ký tham gia”.

Bước2: Điền thông tin vào “Bản đăng ký tham gia”.

Bước 3: Gửi “Bản đăng ký tham gia” và cáctài liệu khác: video,thiết kế đồ

họa, ảnh chụp... (nếu có).

1.2. Giri ban in:

Bước 1: Tải và in “Bản đăng ký tham gia” trên Website chương trình:

www.sangkienvicongdong.vn.

Bước2: Điền thôngtin vào “Bản đăng ký tham gia”.

Bước 3: Gửi “Bản đăng ký tham gia” và cáctàiliệu khác: video, thiết kế đồ

họa, ảnh chụp... (nếu có) về địa chỉ: Phòng Truyền thông, Ban Thư ký - Tạp chí

Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ngoài phongbì ghi

rõ: “Tham gia Cuộcthi Sáng kiến vì cộng đồng”.

2. Thời gian đăng kí: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

3. Các giai đoạn của Cuộcthi

* Giai đoạn 1

Gửi sáng kiến tham gia: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Các tác giả và nhóm dựthi gửi sáng kiến như Mục 3: “Hướng dẫn tham gia”.

Sau khi gửi sáng kiến tham gia, tên các sáng kiến sẽ được cập nhật lên website và

kết quả sau vòng mộtsẽ được thông báo đến các nhóm dự thi.
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* Giai đoạn 2: Xét chọn Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022

+ Thành lập các Hội đồng sơ tuyển, chung tuyển để xét chọn tuyên dương,trao

giải các sáng kiến để tôn vinh tại Lễ tổng kết. Quá trình đánh giá xét duyệt chặt chẽ
với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực. Thành viên Hội đồng bao

gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, các nhà chuyên môn, đại diện các tổ chức Chính

phủ, phi Chính phủ, doanh nghiệp...

* Giai đoạn 3: Tổ chức Hộithảo, Lễ biểu dương, Lễ tông kết (Lễ trao giải).

Dựkiến trong tháng 5/2022.

+ Các sáng kiến xuất sắc nhất sẽ thuyết trình về ý tưởng vàchỉtiết triển khai
với Ban Giám khảo vàtrong buổi Hộithảo. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chỉ phí di chuyển

đối với các tác giả hoặc nhóm dựthi ngoài khu vực nội thành TP. Hà Nội.

+ Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình

Việt Nam.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÒNG HÀNH CÙNG CUỘC THỊ

1. Ban tư vấn đồng hành cùng sáng kiến

* Ban tư vấnsẽ trả lời các câu hỏitiêu biểu của các cá nhân,tổ chức quan tâm

hàngtuần,trực tiếp trên Website.

* Các câu hỏi được gửi về Email: sangkienvicongdongvn()gmail.com

2. Giao lưu trực tuyến

Các buổi giao lưu trực tuyến trên Website: www.sangkienvicongdong.vn

đượctổ chức để giải đáp các thắc mắc liên quan tới Chươngtrình, trao đổi với ban

tư vấn về dự án (sáng kiến). Các thông tin cụ thể về mỗi buổi giao lưu trực tuyến sẽ

đượcthông báo cụ thể trên Website: www.sangkienvicongdong.vn

3. Tọa đàm kết nối chia sẻ học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực dự án

(nếu có thể)

Ban tổ chức sẽ tổ chức các buổitọa đàm giao lưu, chia sẻ, kết nối các tác giả

dự thi, các chương trình tập huấn, hướng dẫn cách viết đề xuất sáng kiến (dự án) với

nhiều nội dung, chủ đề khác nhau. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên Website:

www.sangkienvicongdong.vn.

V. HOI DONG THẢM ĐỊNH VÀ HỘI ĐÒNG CÓ VẤN CHƯƠNG TRÌNH

1. Hội đồng thâm định

Hội đồng thẩm định chương trình Sáng kiến vì cộng đồng bao gồm các nhà

lãnh đạo, các nhà chuyên mônđại diện cho các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ...

là các chuyên gia có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực



quảnlý dự án, hoạt động cộng đồng, sẽ có vai trò đánh giá, thẩm định và lựa chọn ra

các sáng kiến xuất sắc nhất đượctrao giải.

2. Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn chươngtrình Sáng kiến vì cộng đồng có vai trò cố vấn cho

các dự án tham dự chươngtrình theo các hình thứctrả lời giao lưu trực tuyến, góp ý

hướng dẫn cho các dự án, hoặc tham gia các hoạt động thảo luận,tập huấn, nâng cao

năng lực các dự án dự thi. Hội đồng cố vấn có trách nhiệm hỗ trợ các dự án trong

suốt chương trình. Các cố vấn là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong cáclĩnh

vực phát triển cộng đồng.

VI. CO CAU GIAI THUONG VA HINH THUC KHEN THUONG

1. Cơ cấu giải thưởng

Gồm có 02 loại Giải thưởng:

+ 01 hệ thốnggiải “Sáng kiến về Khoa học - Kỹ thuật”;

+ 01 hệ thốnggiải “Sáng kiến về tác nghiệp quản lý”.

Mỗiloại sẽ có: 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

(Số lượng giải thưởng có thể thay đổi căn cứ trên chất lượng thực tế dự án

tham gia. Trong trường hợp có dự án đặc biệt xuất sắc, Ban tổ chức có thể trao giải

đặc biệt, trị giá giải thưởng do Ban Tổ chức quyết định).

2. Hình thức khen thưởngvàgiá trị giải thưởng

a) Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Ban Tổ chức và Kỷ niệm chương

của Chươngtrình.

b) Giá trị giải thưởng: Tiền mặt, mỗigiải cụ thể như sau:

* Giải A: 50.000.000 đồng/giải (Năm mươitriệu đồng).

* Giải B: 35.000.000 đồng/giải (Ba mươilăm triệu đồng).

* Giải C: 25.000.000 đồng/giải (Hai mươi lăm triệu đồng).

* Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải (Mườitriệu đồng).

Ngoài ra, các dự án đoạt giải có thể được nhận các hiện vật khác (nếu có) và

khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban Tổ chức

(nếu Ban Tổ chức kêu gọi được nguồnkinh phí hỗ trợ dự án).

VII. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban Tổ chức khuyến khích các cá nhân, tô chức chia sẻ các dự án được đăng

tải trên Website và Fanpage của Chươngtrình.



* Dự án đưa ra không trùng với bất cứ ý tưởng, sáng kiến dự án vì cộng đồng

nào đã đượctác giả khác công bố. Tại bất cứ thời điểm nào nếu các dự án dự thi bị
chứng minh là vi phạm quyên sở hữu trí tuệ thì dự án đó sẽ bị tước quyên tham gia,

thu hồi giải thưởng.

* Ban Tổ chức có quyển sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết mà tác
giả gửi đên tham gia cuộc thi cho các mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục, khuyến

khích thanh, thiêu niên tham gia công tác tình nguyện mà không cần phải xin phép

hay trả phí cho cá nhân hoặc nhómtác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng toàn

bộ nội dung dự thi vào các mục đích phi lợi nhuận.

* Người dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thực của dự án hay

nhânvật được đề cập đến trong bài dự thi.

* Trong quá trình dự thi, các cá nhân hoặc nhóm tác giả không được quyền

đăng tải trực tiếp bài dự thi lên các kênh truyền thông khác mà phải thông qua

đường dẫn (đườnglink) do Ban Tổ chức cung cấp.

* Trong trường hợp có sự không thống nhất, căn cứ vào thể lệ cuộcthi, quyết

định cuối cùng sẽ thuộc về Ban Tổ chức./.

T/M BAN TÓ CHỨC CHƯƠNGTRÌNH
PHO TONGBIEN TAP TAP CHI CONG SAN
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1

|

Tên dự án (đề án): 2_

|

Mã số: SKVCĐ (LT4)

3

|

Thời gian thực hiện: 4_

|

Cấp quản lý: BTC Cuộc thi

5 Hướng ưu tiên và từ khóa (tối đa 3 từ):

6 Họ và tên chủ nhiệm dự án, đề án:

Học hàm, học vi, chuyên môn (nếu cô):

Chứcvụ (nếucó):

Đơn vị côngtác:

Địa chỉ:

Điệnthoại:

Email:

7 Tính cấp thiết của đề án

(Làm rõ sự cân thiết của vấn đề nghiên cứu đang đặt ra)

§ Tình hình nghiên cứu có liên quan đến nội dung của dựán, đề án (trong nước;

ngoài nước):

(Sơ lược các công trình nghiên cứu tiêu biểu, có liên quan trực tiếp đến van dé

nghiên cứu dự án, đê án của mình; khắng định dự án, đề án không trùng lặp với

các nghiên cứu đã có)

9 Mụctiêu, nhiệm vụ của dựán, đề án:

- Mụctiêu: (Nêu rõ việc nghiên cứu góp phân trực tiếp giải quyết vấn đề gì đang

đặt ra)

- Nhiệm vụ: (Nêu rõ những vấn đề cụ thể cân giải quyết để đạt được mục tiêu

nghiên cứu)

10 |Nội dung xây dựng dự án, đề án:
   



 

10.1. Mô tả nội dung xây dựng đề án

(Xác định các nội dung trọng tâm cân xây dựng)

10.2. Kết cấu và đề cương sơ bộ

(Dự kiến các chương/phân, mục đề án)
 

11
  
Đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát, phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: (Xác định rõ vấn đề chủ yếu cần nghiên cứu)

- Đối tượng khảo sát: (Đối tượng;số lượng; chọn mẫu)

- Phạm vì nghiên cứu: (Không gian;thời gian; nội dung cốtlỗi)
 

12 Sản phẩm đạt được của dự án, đề án

- Khả năng ứng dụng: Dự kiến khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài,

dé an

- Địa chỉ ứng dụng: Dự kiến dia chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, đề án
 

 
13

 
Những điểm mới của dự án, đề án;

- Đối tượng tác động và kết quả mong đợi

- Tinh kha thi

- Tính phát triển

- Tinh sang tao

- Tính bền vững và khả năng nhân rộng

- Hiệu quả chỉphí

- Năng lực của đơn vị triển khai
 

2n c0 4) ,ngày thang năm 2021
Chủ nhiệm dự án (đề án)

(Kýtên)
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