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THỂ LỆ
Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”
-----------I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi 18 – 35.
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.
II. THỜI GIAN
Thời gian gửi ý tưởng tham gia: từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày
30/10/2018.
Thời gian diễn ra vòng chung kết trao giải: tháng 11/2018.
III. HÌNH THỨC
Người dự thi có thể lựa chọn trong các hình thức dự thi sau:
1. Ý tưởng trực tuyến
Tác giả đăng nhập vào Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh
niên Việt Nam gồm website: www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động:
Sáng tạo trẻ (sau đây gọi chung là Cổng thông tin) để đăng ký ý tưởng dự thi.
Các ý tưởng dự thi sẽ được bình chọn trực tiếp trên Cổng thông tin. Kết quả bình
chọn ý tưởng xuất sắc mỗi tuần và tháng sẽ được thông báo trên Cổng thông tin.
Căn cứ kết quả lượt bình chọn của mỗi ý tưởng, Ban tổ chức sẽ trao giải tuần và
tháng.
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 thực hiện,
đề xuất) trên Cổng thông tin 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.
IV. CÁCH THỨC NỘP BÀI
Các ý tưởng dự thi đăng ký trực tiếp trên Cổng thông tin Ngân hàng ý
tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại địa chỉ: www.ytuongsangtao.net và ứng
dụng di động: Sáng tạo trẻ.
V. NỘI DUNG DỰ THI
Các ý tưởng sáng tạo đảm bảo có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng
dụng cao về cải cách hành chính trong các lĩnh vực:
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- Công tác tuyên truyền.
- Cải cách thể chế và thủ tục hành chính.
- Hiện đại hóa nền hành chính.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các
lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, việc làm.
- Tài chính công.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.
- Trách nhiệm với cộng đồng.
- Cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh
doanh của người dân, doanh nghiệp
VI. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
1. Ý tưởng trực tuyến
Tác giả đăng ký tham dự và gửi ý tưởng trực tiếp tại Cổng thông tin Ngân
hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam: www.ytuongsangtao.net và ứng
dụng di động: Sáng tạo trẻ.
2. Ý tưởng sáng tạo
Bài dự thi đánh máy, định dạng khổ giấy A4, cỡ chữ 14, font chữ: Times
New Roman. Phần nội dung trình bày ý tưởng sáng tạo gồm: đặt vấn đề, nêu
thực trạng; mục đích và ý nghĩa của ý tưởng; đề xuất nội dung và giải pháp thực
hiện; kết luận.
Khuyến khích tác giả thiết kế các mô hình, hình vẽ, phần mềm, clip... để
minh họa hoặc thuyết minh cho ý tưởng sáng tạo.
Tác giả gửi toàn bộ file Bài dự thi (bài dự thi, các mô hình, hình vẽ, phần
mềm...) trên website www.ytuongsangtao.net.
VII. CÁC VÒNG THI
1. Ý tưởng trực tuyến
1.1. Vòng bình chọn ý tưởng tuần
Các ý tưởng gửi dự thi trong tuần (tính từ ngày Thứ hai đến 17h00 ngày
Chủ nhật) sẽ được đăng tải bình chọn trên website www.ytuongsangtao.net và
ứng dụng di động Sáng tạo trẻ vào ngày Thứ ba của tuần kế tiếp.
Thời gian bình chọn bắt đầu khi Ban Tổ chức đăng bài đến 16h00 ngày
Chủ nhật của tuần đó. Ý tưởng có số lượt bình chọn cao nhất, sẽ được Ban tổ
chức trao giải ý tưởng tuần, giải tuần sẽ được công bố vào ngày Thứ hai của
tuần tiếp theo.
1.2.Vòng bình chọn ý tưởng tháng
Sau 04 tuần tổ chức bình chọn, 04 ý tưởng đạt giải tuần sẽ được Ban tổ
chức đăng bài bình chọn trên website www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di
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động Sáng tạo trẻ. Thời gian bình chọn là 03 ngày, bắt đầu từ khi Ban tổ chức
đăng bài. Ý tưởng có số lượt bình chọn cao nhất, sẽ được Ban tổ chức trao giải ý
tưởng tháng, giải tháng sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả bình chọn.
Thông qua đánh giá của Hội đồng giám khảo, các giải tháng sẽ được xem
xét vào vòng chung kết của cuộc thi.
2. Ý tưởng sáng tạo
Hội đồng giám khảo chấm các ý tưởng, quyết định chọn ra các ý tưởng
xuất sắc nhất vào vòng chung kết xếp hạng.
Trên cơ sở các ý tưởng xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn, Ban Tổ chức cuộc
thi sẽ tổ chức vòng chung kết và trao giải tại Hà Nội (dự kiến tháng 11/2018).
- Thời gian tổ chức thi và trao giải: Trong tháng 11/2018.
- Hình thức thi: Thí sinh trình bày đề án trước hội đồng giám khảo tối đa 15
phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 05 phút.
VIII. THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN
Thông tin về cuộc thi được triển khai và đăng tải trên các báo: Thanh niên,
Tiền Phong, Tuổi trẻ, Tạp chí Thanh niên; trên các website:
- Trung ương Đoàn: www.doanthanhnien.vn
- Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: www.thanhgiong.vn
- Trung ương Hội sinh viên Việt Nam: www.hoisinhvien.vn
- Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam:
www.ytuongsangtao.net và ứng dụng di động Sáng tạo trẻ.
IX. TIÊU CHÍ CHẤM THI
- Nội dung của ý tưởng.
- Tính mới và khả thi của ý tưởng.
- Tính sáng tạo của ý tưởng.
- Khả năng ứng dụng và triển khai ý tưởng.
- Không vi phạm pháp luật Việt Nam.
X. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Vòng chung kết
- 01 giải nhất: 20.000.000 đồng và quà tặng, huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo,
Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bằng khen của Bộ Nội vụ.
- 01 giải nhì: 10.000.000 đồng và quà tặng, Bằng khen của Ban chấp hành
Trung ương Đoàn.
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- 03 giải ba: 3.000.000 đồng và quà tặng, Bằng khen của Ban chấp hành
Trung ương Đoàn
- 10 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng và quà tặng, Giấy chứng nhận tham
gia cuộc thi: Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính.
- 03 giải tập thể: 2.000.000 đồng và Bằng khen của Ban chấp hành Trung
ương Đoàn dành cho cơ sở Đoàn cấp quận, huyện và tương đương có nhiều bài
dự thi tại vòng thi trực tuyến.
2. Giải tuần, tháng đối với ý tưởng trực tuyến
- Giải nhất tuần: quà tặng (gồm: phần mềm học tiếng Anh, tin học văn
phòng, sách về sáng tạo).
- Giải nhất tháng: 500.000 đồng và quà tặng (gồm: phần mềm học tiếng
Anh, tin học văn phòng, sách về sáng tạo); được xem xét vào vòng chung kết
(căn cứ ý kiến của Hội đồng giám khảo).
XI. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI
- Các tác giả phải tuân thủ Thể lệ cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:
+ Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
+ Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần
hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã đưa vào sử dụng.
+ Không sử dụng ý tưởng, đề án đã đoạt giải của các cuộc thi trong nước
trong thời gian 05 năm gần nhất tính từ 01/01/2018 trở về trước; không được sử
dụng sản phẩm đã đoạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ cuộc thi nào khác có
tính chất tương tự.
- Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại bài dự thi.
- Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả dự thi phải thông báo với Ban
tổ chức cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi.
- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản
phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
pháp luật.
- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực
hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải chịu trách nhiệm.
XII. ĐIỀU 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 phù hợp và thông tin đến công chúng, tác giả.
----------------------------

