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^ ̂  • ĩiprẨO/^ịdịỊ^ỊQ.Kỉxử^ gửi: Sở Khoa học và Công nghệ .. Úihế...ịấỊr>.'íjhẻ. 
Cnuyẽn:, ị 
Lưu Ho 3o Só: .........Cục^ông tác phía Nam phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học và 

Công nghệ Trẻ, Thành Đoàn Thành phổ Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

"ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông" (Xin 

gửi kế hoạch và thể lệ kèm theo) 

Để cho cuộc thi đạt kết quả tốt đẹp, Cục kính đề nghị Quý sờ phổ biến nội 

dung cuộc thi này đến các tổ chức và cá nhân trong tỉnh tham dự. Ban tổ chức cũng 

đặc biệt khuyến khích các cán bộ, đon vị thuộc sở và các tổ chức lchoa học và công 
Ị , '  

' 

nghệ trong tỉnh tham gia cuộc thi. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: /ỷ NTRtrỞNG 
- Như trên; 
-Lưu: VT. QLKH. 

hạm Xuân Đà 
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CỤC CỒNG TẤC PHÍA NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

sx • /^/KH CPN Tĩ>' H° chỉ Minh' nsày ̂ tháng ^ năm 2020 

KÉ HOẠCH 
về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

Thực hiện Kế hoạch năm 2020 được Bộ trường Bộ KH&CN giao cho Cục 

Công tác phía Nam, phòng Quản lý KHCN & ĐMST xây dựng kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi Sáng tạo với các nội dung cụ thể sau: 

1/Tên Cuộc thi; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an 

toàn giao thông. 

2/ Đơn vị phối hợp: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

3/ Muc tiêu Cuôc thi: 

- Tìm kiếm các sản phẩm sáng tạo dựa trên nền tảng Intemet vạn vật (loT) 

và trí tuệ nhân tạo (AI) tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành an toàn giaothông 
• ' . 

thông qua các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy 

vi tính. ị. 

- Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao vai ừò nhận thức của người dân;'yề luật 

giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa 

khi tham gia giao thông. 

- Góp phần xây dựng nền giao thông thông minh, hiện đại, giảm thiểu tai nạn 

giao thông và trật tự an toàn xã hội. 

4/ Đối tượng: 

Công dân Việt Nam tò 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc tại 

các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, và các tỉnh thành khác trong cả nước. 

5/ Nội dung thi: 

Cuộc thi Sáng tạo "ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục 

an toàn giao thông" bao gồm 02 nội dung thi, cụ thể như sau: 

5.1. Phần thi "Ỷ tưởng Sáng tạo": 
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Thí sinh dự thi trình bày sáng kiến, ứng dụng công nghệ số trong tuyên 

truyền, giáo dục, giám sát, xử lý vi phạm an toàn giao thông; các mô hình tổ chức, 

giải pháp giao thông an toàn, giải quyết ùn tắc giao thông... tại tỉnh, địa phương 

và khu vực cư trú hoặc các hiện trạng đang xảy ra trong thực tế xã hội. 

5.2. Phần thi "Sản phẩm sáng tạo": 

- Sản phẩm dự thi là các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên 

truyền, giáo dục an toàn giao thông. 

6/ Cơ cấu giải thưởng: (theo thể lệ đính kèm) 

7/ Cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi: (theo thể lệ đính kèm) 

8/ Thời gian - Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: (theo thể lệ đính kèm) 

9/ Kinh phí tổ chức: Quản lý các nhiệm vụ KH&CN ngoài chương trình (chi 

theo quy định) 

10/ Thông tin và tuyên truyền: 

Cuộc thi được tuyên truyền và bảo trợ thông tin thông qua cơ quan báo chí: 

- Báo Khoa học và Phát triển - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Cổng thông tin Điện tử Chính phủ - Cơ quan thường trực phía Nam 

11/ Phân công nhiệm vụ: theo phân công của Cục trưởng Cục Công tác phía 

Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Nơi nhận: 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT; QLKH 
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THẺ LỆ CUỘC THI 

ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông 

Thực hiện kế hoạch năm 2020 được Bộ ừưởng bộ KH&CN giao cho Cục Công 
tác phía Nam, Phòng Quản lý KHCN&ĐMST xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng 
tạo với các nội dung cụ thể sau: 

Điều 1. TÊN GỌI 
Cuộc thi Sáng tạo; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an 

toàn giao thông 
Điều 2. ĐỐI TƯỢNG 

Công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc tại các 
tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và các tỉnh thành khác trong cả nước 

Điều 3. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 
Cuộc thi Sáng bao gồm 02 nội dung thi, cụ thể như sau; 
3.1. Phần thi "Ỷtưởng Sáng tạo": 
Thí sinh dự thi trình bày sáng kiến về tuyên truyền, giáo dục, giám sát, xử lý vi 

phạm an toàn giao thông; các mô hình tổ chức, giải pháp giao thông an toàn, giải quyết 
ùn tắc giao thông... tại tỉnh, địa phương và khu vực cư trú hoặc các hiện trạng đang xảy 
ra ứong thực tế xã hội. 

3.2. Phần thi "5ả« phẩm Sáng tạo": 
- Sản phẩm dự thi là các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên 

truyền, giáo dục an toàn giao thông. 
Điều 4. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 
Căn cứ vào số lượng và lĩnh vực dự thi, Ban tố 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. GỬI HỒ Sơ Dự THI 
+ Phần thi "Ý tưởng Sáng tạo" thí sinh tham gia đề xuất ý tường sáng kiến gửi 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến Ban tổ chức cuộc thi thông qua 2 cách: 
Cách 1; Đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo TP. Hồ Chí 

Minh http.V/vtuongsangtaohcin.vn/. tại phiếu đăng ký phẩn Chương trình/Cuộc thi 
chọn "Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục An toàn 
giao thông" 

Cách 2: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Ban tổ chức Cuộc thi. 
+ Phần thi "Sản phẩm Sáng tạo" thí sinh dự thi nộp hồ sơ sản phẩm về Ban tổ 

chức Hội thi, bao gồm: 
- Thuyết minh về sản phẩm (theo mẫu đính kèm). 
- Các chứng nhận, chứng chỉ công nhận tính hợp pháp và phù hợp pháp luật Việt 

Nam của sản phẩm (nếu có) 
- ƯSB chứa dữ liệu tập tin cài đặt phần mềm. 
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Điều 6. THỜI GIAN TỔ CHỨC cuộc THI 
+ Đăng ký từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 20/6/2020; 
+ Tổ chức Vòng Chung kết: ngày 27/06/2020 (Thứ bảy). 
- Địa chỉ gửi hồ sơ: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành 

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, sổ 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3823 3363. 

Trên bìa thư gửi về cơ quan thường trực Cuộc thi xin ghi: Hồ sơ Cuộc thi "ứng 
dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông" 

Điều 7. CÁCH THỨC CHẤM THI 
Vòng sơ kết chấm thi theo thang điểm dựa trên các nội dung thuyết minh từ Phiếu 

thuyết minh của tác giả/nhóm tác giả dự thi thông qua Hội đồng giám khảo. Các Sản 
phẩm/Ý tưởng đạt yêu cầu sẽ tham gia thuyết trình tại vòng Chung kết. 

Tại vòng chung kết mồi Sản phẩm/ý tưởng có tối đa 10 phút thuyết trình trước 
Hội đồng giám khảo. 

Thông tin và kết quả chấm thi sẽ được công bố rộng rãi trên các thông tin phương 
tiện truyền hình, truyền thông và website của các thành viên tổ chức cuộc thi. 

Điều 9. TIÊU CHÍ CHÁM THI 
+ Hội đồng giám khảo chấm thi theo các tiêu chí dựa trên nội dung mẫu thuyết 

trình quy định, với thang điểm và tổng điểm là 100 điểm. Vòng sơ kết đánh giá thông 
qua Hội động giám khảo, vòng chung kết thuyết trình và báo cáo trực tiếp trước Hội 
động giám khảo. 

+ Phần thuyết trình của tác giả/nhóm tác giả tại vòng chung kết có thời gian quy 
định nhằm làm rõ Sản phẩm/Ý tưởng thông qua các câu hỏi từ Hội đồng giám khảo. 

Điều 10. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM ĐẠT YÊU CẦU 
+ Vòng sơ kết: Hội đồng đánh giá các Sản phẩm/Ý tưởng có số điểm tổng hợp 

của mỗi thành viên hội đồng đánh giá không thấp hơn 5Ỏ điểm và không có điểm 0 cho 
các hạng mục đánh giá riêng lẻ. Các Sản phẩm/Ý tưởng đạt tiêu chuẩn được xét thông 
qua vòng sơ kết được lấy điểm trung bình của các thành viên hội đồng đánh giá từ cao 
xuống thấp. 

+ Vòng chung kết và trao giải: Hội đồng đánh giá tương tự vòng sơ kết dựa trên 
trình bày trực tiếp trước hội đồng trong thời gian 10 phút về Sản phẩm/Ý tưởng dự thi. 

+ Điểm số vòng chung kết độc lập, không tính điểm số trước đó của vòng sơ kết. 
+ Các trường hợp khác Hội đồng đánh giá thảo luận và trao đổi tập thể trước khi 

thống nhất về điểm số và kết quả. 
Điều 12. HÌNH THỨC TUYÊN DƯƠNG 

1. Phần thi "Ỷíuởng Sáng tạo" 
- 01 giải A: 3.000.000 đồng/giải và Bằng khen/Giấy khen của đơn vị chủ trì, Giấy 

chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi. 
- 02 giải B: 2.000.000 đồng/giải và Bằng khen/Giấy khen của đon vị chủ trì, Giấy 

chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi. 
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- 03 giải C: 1.000.000 đồng/giải và Bằng khen/Giấy khen của đơn vị chủ trì, Giấy 
chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi. 

2. Phần thi "Sản phẩm Sáng tạo" 
- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng và Bằng khen/Giấy khen của đơn vị chủ trì, Giấy 

chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi. 
- 02 giải Nhì: 5.000.000 đồng và Bằng khen/Giấy khen của đơn vị chủ trì, Giấy chứng 

nhận của Ban tổ chức Cuộc thi. 
- 03 giải Ba: 2.000.000 đồng và Bằng khen/Giấy khen của đơn vị chủ trì, Giấy chứng 

nhận của Ban tổ chức Cuộc thi. 
- "Giải thưởng nhân văn" dành cho Sản phẩm/Ý tưởng Sáng tạo có ý nghĩa nhân 

văn, có tác động đến con người nhiều nhất, góp phần giảm các nỗi đau từ gia đình và xã hội 
do tai nạn giao thông mang lại. , 

- Tùy thuộc vào chất lượng Sản phẩm/Sáng kiến đăng ký tham gia dự thi, Hội đồng 
giám khảo có thể đề xuất tăng hoặc giảm các giải thưởng. 

Điều 13. BẢO Hộ QUYÈN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
Việc tham gia cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ. Khi tác giả có yêu cầu hoặc Ban tổ chức cuộc thi thấy giải pháp cần được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ thì Ban tổ chức cuộc thi sẽ hướng dẫn cho người dự thi làm thủ tục 
để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. 

Điều 14. KHIÉU NẠI VÀ GIẢI QUYET KHIÉƯ NẠI 
Ban tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại 

về kết quả của cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi chỉ xem xét những khiếu nại liên quan đến 
việc sở hữu Sản phẩm/Ý tưởng đạt giải thưởng. Bất kỳ cá nhân nào phát hiện ra Sản Sản 
phẩm/Ý tưởng được giải thưởng có vi phạm, hoặc tranh chấp về bản quyền, hoặc có vi 
phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho Ban tổ chức Cuộc thi. 

Thông báo khiếu nại phải lập bằng văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ 
địa chỉ, số điện thoại liên hệ, kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 
của người khiếu nại và gửi đến Ban tổ chức Cuộc thi. 

Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày công 
bố và trao giải thưởng. Mọi khiếu nại sau thời hạn theo các điều khoản nêu trên đều 
không được Ban tổ chức cuộc thi xem xét giải quyết. 

Khi có khiếu nại, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi sẽ giao cho cơ quan thường trực 
cuộc thi thành lập Ban giải quyết khiếu nại gồm những chuyên gia đầu ngành, chuyên 
gia pháp luật. Người khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác 
trình bày khiếu nại của mình trước Ban giải quyết khiếu nại tại địa điểm và theo thời 
gian do Trưởng ban giải quyết khiếu nại thông báo. 

Người bị khiếu nại được tham gia đối chất trong các buổi làm việc của Ban giải 
quyết khiếu nại với người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung khiếu nại. Ban giải quyết khiếu nại sẽ đề xuất phương án giải quyết để Ban tổ chức 
cuộc thi quyết định. 
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Nếu xác định Sản phẩm/Sáng kiến đạt giải thưởng có vi phạm, tùy theo mức độ, 
Ban tổ chức cuộc thi sẽ quyết định một trong các mức xử lý sau; 

a) Tước giải thưởng, thu hồi các lợi ích vật chất từ giải thưởng và buộc bồi thường 
thiệt hại (nếu có phát sinh). 

b) Từ chổi hồ sơ tham dự trong cuộc thi tổ chức ở các lần sau. 
Điều 15. ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 
Thể lệ này được Ban tổ chức thông qua và có giá trị kể từ ngày ký ban hành, 

trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung nào chưa hợp lý, Ban tổ chức sẽ điều 
chỉnh để phù hợp và thông tin đến công chúng, tác giả./. 

BAN TỔ CHỨC 
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- Mấu phiếu đăng kỷ 
dự thi và thuyết minh 
Sáng kiến/Sản phẩm 

mã số của BTC: 

PHIẾU ĐĂNG KÝ Dự THI1 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 
'ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông" 

1. Thông tin Cá nhân/tập thế tham gia; 

STT Họ tên CMND/CCCD, 
ngày và nơi cấp Địa chỉ Điện thoại/email 

liên lac 
1 
2 
.  • .  

2. Tên Ỷ tưởng Sáng tạo; 
STT Sáng kiên 
1. 
2. 
• . . 

3. Tên Sản phẩm Sáng tạo 
STT 

b  -
Sản phâm 

1 .  

2. 
.  .  .  

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 
Ngưòi đăng ký đại diện 

(Đại diện kỷ tên, ghi rõ họ tên) 

1 Mỗi cá nhân/tập thể có thể tham gia nhiều "Ý tưởng Sáng tạo" và "Sản phẩm Sáng tạo", 
hoặc có thể tham gia từng phần dự thi riêng rẽ. 
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BẢN THUYẾT MINH Ý TƯỞNG SÁNG TẠO2 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 
"ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông" 

1. Tên Sáng kiến: 

2, ứng dụng của Sáng kiến vào thực tế ( địa phương, nơi chốn và vấn đề cần 
giải quyết cụ thể về an toàn giao thông (khuyến khích thuyết minh bằng hình vẽ, 
mô hình mô phỏng cụ thể ): 

3. Giải pháp công nghệ: nêu rõ các giải pháp công nghệ được sử dụng; tính ưu 
việt, sáng tạo trong giải pháp. 

4. Tính thuyết phục của Sáng kiến và Mô hình so với trước khi áp dụng giải 
quyết vấn đê câp bách vê an toàn giao thông (ý nghĩa kinh tê, xã hội đôi với cá 
nhân, cộng đồng và nhà nước) 

, ngày... tháng... năm 2020 
Người chịu trách nhiệm 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

2 Mỗi Sáng kiến có một bản thuyết minh riêng và độc lập. Phần thuyết minh là phần bắt buộc 
đối với tất cả các "Sáng kiến" dự thi; tác già có thể trình bày lại theo mẫu trên nhưng không 
quá 03 (ba) trang A4. 

2 



BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM SÁNG TẠO3 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 
"ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông" 

1. Tên Sản phẩm: 

2. Mô tả tính năng, giải pháp công nghệ, cách thức sử dụng của ứng dụng 

3. Các điểm ưu việt, sáng tạo trong giải pháp công nghệ và ứng dụng thực tế. 

4. Giấy Chứng nhận chất lượng, giải thưởng...của Sản phẩm (Nếu có): ghi đầy 
đủ thông tin và bản são kèm theo. 

5. Điểm số trung bình và đánh giá của người sử dụng dành cho sản phẩm trên 
thư viện số của hệ điều hành tương ứng, được bình bầu bằng các tổ chức, cơ 
quan có thẩm quyền: 

6. Hướng phát triển của sàn phẩm trong tương lai như thế nào 

, ngày... tháng ... năm 2020 
Người chịu trách nhiệm 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

3 Mỗi Sản phẩm có một bản thuyết minh riêng và độc lập. Phần thuyết minh là phần bắt buộc 
đối với tất cả các "Sản phẩm" dự thi; tác giả cỏ thể trình bày lại theo mẫu trên nhưng không 
quá 03 (ba) trang A4. 
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GIẤY CAM KẾT4 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 
"ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông" 

Thông tin Cá nhân/tập thề tham gia: 

STT Họ tên CMND/CCCD, 
ngày và nod cấp Địa chỉ Điện thoại/email liên lạc 

1 

2 

... 

Chúng tôi xin cam kết các Sáng kiến/Sản phẩm trên là ý tưởng của cá nhân/tập thể sở hữu theo thông tin đăng ký và không có bất 
kỳ tranh chấp và mâu thuẫn nào về quyền sở hữu các Sáng kiến/Sản phẩm trên. 

, ngày... tháng ... năm 2020 
Người chịu trách nhiệm 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

4 Bản cam kết là phần bắt buộc khi tham gia Cuộc thi 
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