
BQ BIEN TAP BQ KHOA HOC UBND TONG LIENBOAN TPBOAN 
T4P CIII CQNG SAN VA CONG NGH TP. HA NOI LAO DQNG VIT NAM DN LTIC VIT NAM 

VN 

THE L CUQC THI 

SANG MEN vi CQNG BONG - LAN TH1 IV 

' r • S A A ,, s 

Chuang trrnh Sang kien vi cQng dong la chuo'ng trrnh thuang ky hai nam 

mt ln vói mlic tiêu tim ra nhftng sang kin, tithng, nhOng dci an sang tao  (sau 
A ' X . . A A A' 

day gi chung la dr an), nham gop phan giai quyet cac van de cçng dong, xa h9l. 
Chucmg trInh s gop phn thüc dy và phát huy vai trô, dóng gop cüa cong chüc, 
viên chirc, ngthi lao dng, các tang lap nhân dan, dc bit là th h tré tham gia các 
hoat dng phát trin cong dng, giâi quy& các vn d xâ hi, xây drng net van hóa 
dçp cho mi cong dan Vit Nam có trách nhim vIi các vn d xä hi, cüng dóng 

gop vào sir phát trin chung cüa dt nc. 

Chixo'ng trInh "Sang kin vi cong dng" - Ln thcr IV do B Biên tp Tap  chI 

Cong san, B Khoa h9c và Cong ngh, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, UBND 
TP. Ha Nôi, Tp doàn Din 1çrc Vit Nam phi hcrp t chüc. Mt trong nh'ng ni 
dung quan tr9ng nht cüa Chucing trInh Sang kin vi cQng dng là "Cuc thi Sang 
kin vi cong dng" vói Th l tham gia cii th nhu sau: 

I. )JOI TUQNG TIIAM GIA 

* Các t chirc, cci quan, doàn th tir trung ucing dn dja phucrng quan tam tâi 
cac hoat dng cong ding và có tu&ng sang tao  cho các hoat dng vi cong dông; 

* Các Tp doàn, Tng Cong ty, Doanh nghip nhà nuac và các doanh nghip 
thuc 4 lod hInh doanh nghip (Doanh nghip tir nhân; Cong ty TNHH; COng ty C 
phn; Cong ty Hçip danh) theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip näm 2020, dã Va 

dang trin khai nhimg sang kin, nha'ng irng d%Ing sang tao  nhm nâng cao näng suât 

chat hxçing san phm, nâng cao khà näng canh  tranh ca doanh nghip theo xu the 

hi nhp kinh t quc t dng thii mang 1ai  nhftng giá trj tIch c1rc vi cong dng; 

* Các d& tirçlng cá nhân không giai han  d tui, có tuO'ng sang tao hithng 

tâi nhffig giá trj vi cong dng; 

* Các t chirc trong và ngoài nithc Co van phOng dai  din hoat dng tai  Vit 

Nam hoc nuO'c ngoài quan tam tói các hoat  dng cong dng và CO tu&ng sang tao 

cho các hoat  dng dóng gop vi cong dng; 

* Thành viên Ban T chirc và nhting bO phn can b tr1rc tip tham gia vào 
qua trInh t chirc Cuc thi không dugc tham gia thi. 

* Mi Ca nhân, dcin vj cO th gCri mt hoc nhiu sang kin dci  thi. 
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II. QUY D!NH yE NO! DUNG VA H!NH TH15C THAM DII 

1. Ni dung 

* Chü d dir thi Sang ki&i vi cong dng da dng và không gi6i han  các lTnh 

virc, bao gm: giáo d%ic, y t, sirc khôe cong  dng, bão v môi trueing, giao thông - 
4n tài, khoa h9c và cong ngh, du ljch, xóa dói giâm nghèo, van minh dO thj, xây 
dirng nông thôn mói... 

* Các dix an duthi phài th hiôn durac cac y tung sang tao, sangkiêncu the 
nham giai quyet cac van de cQng dong, mang lal lçn ich thiet thirc cho c9ng dong va 
xâ hi; 

* Các sang ki&i dir thi cn lam rô k hoach boat dng, k hoach  tài chInh. 

2. HInh thü'c tham dir. 

* Di,r an thain gia duçc trmnh bay bng ting Vit, phông ch0 Times New Roman, 
ccchtr 14. 

* Khuyn khich dir an tham gia d%r thi cung cp các thông tin và tài lieu (hInh 
ânh, video clip...) lien quan, giüp lam rö di,r an. Các thông tin nay g11i bng hInh 
thüc dInh kern tài lieu tri1c tip vái di,r an dir thi trén Website và horn thu cüa 
Chucng trInh, hoc dn du&ng link dn các trang Co lixu trii tài lieu trén mang. 

3. Tiêu chI dánh giá 

TiOu chI dánh giá các dir an tham dçr nhu sau (Thang dim: 100 dim): 

* Di tlx9llg tác dng và k& qua mong dcii (25 dim); 

* TInh kha thi (20 dim); 

* TInh phát trin (10 dim); 

* TInh sang tao  (10 dim); 

* TInh bn vtng và khà näng nhân rng (15 dim), 

* Hiu qua chi phi (10 dim); 

* Näng lirc cüa dn vj trin khai (10 dim); 

3.1. JJi tuçrng tác dng vã kêt qua mong dçri 

Chi ra duçc nhüng lçii Ich ci th cüa dir an: S luçing di tuqng huäng lai cüa 
dr an, u&c tInh s ngui duçic hu&ng igi (trirc tip, gián tip); sang kin tao  nên 
nhtng tác dng và thay di v nhn thirc, thai d, hoat dng trong cong dng. 

3.2. TInh khã thi 

* TInh khà thi là tri&i vçng dat dugc m%lc tiêu cüa dir an. Các k hoach hành 
dng, hoat dng cüa dir an rO rang, có th tri& khai, phi hqp vói các ngun lrc, các 
khoân chi phi duçic sü ding hiu qua và huóng dn di tugng huàng lgi. 
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* D báo duqc nhttng khó khàn co th xày ra và khà nàng vuqt qua các khó 
khan do trong qua trInh trin khai thirc tin ti cong dng. Co các phuang an già 
djnh nm ngoài k hoach cüa dr an d bào dam cho sr thành cong cüa d%r an. 

3.3. TInh phát trin 

* D an xut phát tü nhfthg vn d thrc tin cüa cong dng, chi ra duqc giài 
pháp thông minh gi1tp giài quy& duçic vn d tn tai,  hithng tâi k& qua rô rang, 

dóng gop hthi Ich cho cong dng. 

* Di,r an th hin duçic mong mun, thorn chI cam kt sê trin khai trong thc t. 

* K hoach  thirc hin phài rô rang, cii th. Co phixong an h trçi tü cong dng, 
sr tham gia cüa các di tixçng hithng lqi, nhà tài trq, các ben lien quan... 

3.4. TInh sang tio 

TInh sang tto dã duçic nhn manh  là mt trong thtng dc dim chInh cüa 
Chumg trmnh Sang kin vi cong dng. Các dr an phãi th hin ducic s1r "khác bit" 
cüa mInh v tithng, cách tip can,  phuong thirc thc hin. . các d1r an phái sang tto 
gn vói nhu cu thirc tin, mang lai  nhttng giá trj mâi, thit thirc cho cong dng. 

3.5. TInh bn vfi'ng và khã nãng nhân rng 

TInh bn vüng và khã nàng nhân rng cüa dci an duqc dánh giá thông qua khà 
näng phát huy lçii Ich bang chInh các ngun 1irc tao  ra tü sang kin nhan 1irc, 4t 
cht, tài chInh...); khâ nàng tip tic hoat dng ngay cã khi h trq ti'r ben ngoài kOt 
thüc va luôn có su giái dáp tIch circ cho nhftng câu hOi: Sang kin sê có tác dng 
trong vic xây dirng và tang cuing näng 1irc cüa cong dng và các t chirc tai  dja 

bàn trin khai nhu th nao? Hoat  dng do có bn vng hay không? Lçi Ich ma sang 

kin mang lai  có th tn tai  lâu dài sau khi dir an do kt thiic không? 

cac sang kik th hin duc rô khã nàng nhân rng cüng nhu k hoach nhân 
rng sau khi kt thüc d an, vic than rung có th bao gm: 

* Khà nàng don vj và cá nhân tr üng diing sang kin sang các nhóm di tuqng 
hay dja phuo'ng khác; 

* Khâ näng don vj và cá nhân chia sé thông tin v kt qua sang kin d cac 
ncii khác hçc tsp, áp ding. 

3.6. Hiu qua chi phi 

Ngân sách thc hin sang kin phü hçip vói ngun hrc cüa th ch(rc và cac 

khoàn tài trg trirc tip. 

3.7. Nàng hyc ella don vj triên khai 

Các Ca nhân, t chüc, don vj chüng minh duqc khã nng thçrc hin và hoàn 
A A A A , 

thanh cac hoat d9ng dugc de xuat, co kinh nghim lam vice voi doi tuçing cua sang 
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kin, có näng 1rc và kin thirc chuyên môn, có th chüc nhân sir thirc hin sang kin 
rö rang, hçip 1, có näng 1c quàn 1 tài chInh phü hqp. Khuyn khIch các don vj có 
s1r báo trot cüa các t chüc hoc cá nhân có uy tin, có sr phi hqp tham gia cña dja 
phuang và cong dng nci trMn khai sang kin. 

4.Liru 

Khuyn khIch các thânh viên tham gia d thi chia sé hpc hôi d tir hoàn thin 
sang kin cüa mInh, khuyn khich các sang kin dir thi có cüng tung, hçp tác d 
cüng hoàn thin bài thi chung nhm xây drng dirçc nhiing dir an tt nht vi lqi Ich 
cQng dong. 

III. THE TH1C TIEN HANH 

1.Cáchthfrcthamdi,r 

Các sang kin tham gia Cuc thi dugc g1ri v Ban T chirc qua h thng 
Website và bàn in gi'ri v BTC Chuong trInh. 

1.1. Gui qua Website: H so' ducic giri qua Website chucmg trInh ti dja chi: 
www.sangkienvicongdong.vn, các buâc nhu' sau: 

Bir&c 1: Tãi "Bàn dàng k tham gia". 

Bir&c 2: Din thông tin vào "Bàn clang k tham gia". 

Btr&c 3: Gài "Bàn clang k tham gia" và các tài 1iu khác: video, thit 1c d 
hça, ành chiip... (nu co). 

1.2. Gfri bàn in: 

Btthc 1: Tài và in "Bàn clang k tharn gia" trên Website chuong trInh: 
www.sangkienvicongdong.vn. 

Btróc 2: Din thông tin vào "Bàn clang k tham gia". 

Btr&c 3: Gi:ri "Bàn clang 1c tharn gia" và các tài 1iu khác: video, thi& k d 
h9a, ành chiip... (nu co) v dja chi: Phông Truyn thông, Ban Thu k - Tp chi 
Cong san, s 28 Trân Blnh Trçng, Hai Ba Trung, TP. Ha Ni. Ngoài phong bI ghi 
rô: "Tham gia Cuc thi Sang kin vI cong dng". 

2. Thoi gian dàng kI: Tü ngày 15/4/2021 dn hêt ngày 31/12/2021. 

3. Các giai don cña Cuc thi 

* Giai don 1 

Giri sang kiên tham gia: Tü iigày 15/4/2021 dn ht ngày 31/12/2021 

Các tác già và nhórn diii thi gài sang kin nhu Mçic 3: "Huâng dn tharn gia". 
Sau khi giri sang kin tham gia, ten các sang kin sê duqc c.p nht len website va 
k& qua sau vông mt sê duçic thông báo dn các nhóm dr thi. 
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* Giai doin 2: Xét chQn Tfr ngày 01/01/2022 dn ht ngày 3 1/3/2022 

+ Thành 1p các Hi &ng so tuyn, chung tuyn d xét chçn tuyên duang, trao 
giài the sang kin d ton vinh ti L tng kk Qua trInh dnh giá xét duyt ch.t chê 
vói sr tham gia cüa nhiu chuyên gia trong the Unh vlic. Thành viên Hi dng bao 
gm dti din lành dao  các ccc quan, các nhà chuyên môn, d.i din các th chirc ChInh 

phü, phi ChInh phU, doanh nghip... 

* Giai doin 3: T chirc Hi thào, L biu ducmg, L tang k& (L trao giái). 
Dr kin trong tháng 5/2022. 

+ Các sang kin xut sc nht s thuy& trInh v trnng và chi tit trin khai 
vói Ban Giám khão và trong bui Hi thâo. Ban T chirc sê h trq chi phi di chuyn 
di vOi các tác già ho.c nhóm d1r thi ngoài khu vrc ni thành TP. Ha Ni. 

+ L trao giâi sê thrçc truyn hInh trirc tip trên song cüa Dài Truyn hInh 
Via Nam. 

iv. CAC HOAT BONG BONG HANH CUNG cuOc Till 

1. Ban tir vn dung hành cüng sang kin 

* Ban tu vn s trã Ru các câu hOi tiêu biu ci1a các cá nhân, t chirc quan tam 
hang tuân, trirc tip trên Website. 

*.Các cau hOi duçc gl'ri v Bmail: sangkienvicongdongvngmai1.eom 

2. Giao liru tric tuyn 

Các bui giao luu true tuyn trén Website: www.sangkienvicongdong.vn  
duçic t churc d giãi dáp các thc mc lien quan tói Chuang trmnh, trao cti vói ban 
tu vn v dur an (sang kin). Các thông tin CiT thu vu mui buui giao km trurc tuyên sê 
duicc thông báo ci,i th trên Website: www.sangkienvicongdong.vn  

3. Tça dam kt nui chia sé hQc hôi kinh nghim nãng cao náng hrc thy an 
(nu có th) 

Ban t chirc sê t cliire các buui t9a dam giao kru, chia sé, kt ni các tác già 
dr thi, the chung trInh tp hun, hung dn each vit d xut sang kin (dr an) vói 
nhiu ni dung, chü d khác nhau. Thông tin cii th se duqc thông báo trên Website: 
www.sangkienvicongdong.vn. 

V. HOT BONG TIJAM BINEI vA HQI BONG CO VAN cIIISNG TRiNli 

1. HQi dung thâm djnh 

Hi dng thrn djnh chucmg trInh Sang kin vi cong dung bao gm các nhà 
lãnh do, the nhà chuyên mon di din cho các t chüc ChInh phü, phi ChInh phü... 
là các chuyên gia có kin thüc chuyên mon và kinh nghim trong nhiu linh vçrc 
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quàn 1 dir an, hott dng cong ding, Se có vai trô dánh giá, thm dnh và lira chçn ra 
các sang kiên xut sac nhât duqc trao giâi. 

2. Hi dng c vn 

Hi dng c vn chrnmg trmnh Sang kin vi cong  dng có vai trô C6 vn cho 
các d%r an tham dir chucng trmnh theo các hInh thüc trâ l&i giao lixu tr1rc tuyên, gop ) 
hixâng dn cho các dirt an, hoc tham gia các hoat ctQng thào 1un, t.p hun, nâng cao 
näng lirrc  các dr an dirt thi. Hi d6ng c6 vn có trách nhim h trç các dirt  an trong 
su6t chucing trInh. Các c6 vn là các chuyên gia có nhiu kinh nghim trong các lTnh 
vine phát triên cQng d6ng. 

vi. ccc CAU GIAI THU (NG vA H!NH THUC KHEN THTJOG 

1. Co cu giãi thu'&ng 

G6m có 02 loai Giài thu&ng: 

+ 01 h th6ng giãi "Sang kin v Khoa h9c - K thuat"; 

+ 01 h th6ng giài "Sang kin v tác nghip quàn li". 

Mi loai sê có: 01 Giâi A, 02 Giãi B, 03 Giãi C và 05 Giãi Khuyn khIch. 

(S6 lixcing giãi thu&ng có th thay d6i can cü trén cht krgng thin G t dirt an 
tham gia. Trong tiug hqp có dir an dc bit xut sac, Ban t6 chirc có th trao giâi 
dc bit, trj giá giãi thu&ngdo Ban T6 chi'rc quy& djnh). 

2. HInh thfrc khen thurng và giá trj giãi thtr&ng 

a) HInh thüc khen thuâng: Bang khen cüa Ban T6 chinc và K nim chiicng 
cüa Chixorng trInh. 

b) Giá trj giâi thu&ng: Tin mat, mi giái ci th nhu sau: 

* Giài A: 50.000.000 d6ng/giài (Nam muai triu d6ng). 

* Giài B: 35.000.000 d6ng/giài (Ba inui lam triu d6ng). 

* Giãi C: 25.000.000 d6ng/giai (Hai rnucyi lam triu d6ng). 

* Giài Khuyn khIch: 10.000.000 d611g/giài (Mix?ñ triu d6ng). 

Ngoài ra, GaG dv an doat giâi có th di.rçc nh.n các hin 4t khác (nu co) và 
khoán kinh phi tài trçr trin khai thiric hin din  an duói sir  giám sat cüa Ban T6 chirc 
nu Ban T6 chirc kêu gi duqc ngu6n kinh phi h trçr d an). 

VII. QUY D!NII  CHUNG 

Ban T6 chüc khuyn khIch các Ca nhân, t6 chüc chia sé các d an duqc däng 
tài trén Website và Fanpage cüa Chi.rong trInh. 
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* Dir an dua ra không trñng vói bt cir " tithng, sang kin dir an vi cong  dông 
nào dã duçic tác giã khác cong b. Tti bt cü thai dim nào nu cáo dr an dr thi bj 
chi.'rng minh là vi phm quyn s hi3u trI tu thI dii an do sê bj tithc quyn tham gia, 
thu hi giài thuO'ng. 

* Ban T chirc cO quyn s1r diing toàn b ni dung, hInh ánh, bài vi& ma tác 
già gi:ri dn tham gia cuOc  thi cho cáo mIc dIch nhm tuyên truyn, giáo dic, khuyên 
khIch thanh, thiu niOn tharn gia cong tác tInh nguyen ma không en phài xin phép 
hay trà phi cho cá nhân hoc nhóm tao già. Ban T chirc dixqc quyn sr diing toàn 
b nQi dung di,r thi vào cáo milc dIch phi lçii nhi4n. 

* NguM d1i thi chju hoàn toàn trách thim v tInh chân thc cüa d1r an hay 
nhân 4t dixçyc d cp dn trong bài d thi. 

* Trong qua trInh dir thi, các Ca nhân hoc nhóm tác giâ không duqe quyên 
dàng tài true tip bài dir thi len cáo kênh truyn thông khác ma phãi thông qua 
ththng dn (dithng link) do Ban T chüc cung cap. 

* Trong trithng hçp eó su không thng nht, can cü vào th l cuc thi, quy& 
dnh cui cüng sê thuc v Ban T chirc./. 

T/M BAN TO CH(JC CHU'(YNG TRINH 
PHO TONG BIEN TAP TAP CHf CONG SAN 

' c / 

TAP (U \ 

PGS, TS. Nguyn Ngçc Ha 





MAU THUYET MINH DT AN 
"SANG KIEN vi CONG BONG" - LAN THt IV 

1 Ten dir an (d an): 2 Ma s: SKVCD (LT4) 

3 Thôi gian thtrc hin: 4 Cp quail 1: BTC Cuc thi 

5 Huóng un tiên và tfr khóa (ti da 3 tir): 

6 119 V ten chü nhim dir an, d an: 

Hçc ham, hQc vj, chuyên mon (nu có): 

Chi'rc vu (nu có): 

Dan vj cong tác: 

Dja chi: 

Diên thoai: 

Email: 

1 ., A, Tinh cap thiet cua de an 

(Lam r6 sy' cdn thiê't cia vd'n d nghiên ci'u dang dt ra) 

8 TInh hInh nghiên cfru có lien quan dn nQi dung cüa dr an, d an (trong ntró'c; 
ngoài nir&c): 

(So lucrc các cong trinh nghiên ct'u tiêu biê'u, có lien quan trc tiêp dIn yIn d 
nghien czu dy an, d an cia mInh; khlng djnh dy' an, d an khOng tring 1p vó'i 

các nghiên cü'u dâ co) 

9 Miic tiêu, nhim viii cüa dir an, d an: 

-  Mic tiêu: (Neu rö vic nghiên cz'u gop phn try'c tilp giái quyê't vá'n d gl dang 

dt ra) 

- Nhim vii: (Néu rô nhtmg vá'n d cy the' ccn giái quylt dl dzt du'cic myc tiêu 
nghiên cüu) 

10 Ni dung xây dii'ng dir an, d an: 



10.1. Mo tá ji3i dung xây dy'ng th dii 

(Xác djnh các ni dung trQng tam cá'n xây dyng,) 
A A A A lu.2. Ket cau va tie cu'o'ng so' bQ 

(Dy' kiln các chu'o'ng/phdn, myc d an) 

11 Di ttrçng nghiên cfru, di ttrçrng khão sat, phm vi nghiên cfru: 

- Dli tu'rng nghiên thu: (Xác djnh r6 wIn d chz ylu cdii nghiên ci) 

- Dli twrng khdo sdt. (Dli tw'ng, sl lwng, chQn mu,) 

- Phzm vi nghiên cd'u: (Khong gian; thai gian; ni dung cIt 16z,) 

12 San phm dt thrçrc cüa dy an, d an 

- K/ia ndng dng dyng: Dy' kiln k/ia náng th'ig dyng kIt qua nghién cth cza d tài, 
d an 

- Dja chi thig dyng: Dy' kiln dja chi thig dyng kIt qua nghiên cth cza d tài, d an 

13 Nhfrng dim mó'i cila dir an, d an; 

- Dli twçtng tdc dng và kit qud mong dti 

-Tmnhkhdthi 

- TInhpháttriin 

- Tin/i sang 4w 

- Tin/i bn vfrng và k/id náng n/ian rang 

-Hiuqudchiphi 

- Náng ly'c cda tkin vj triln khai 

, ngày tháng näm 2021 
• A Chu nhiçm thy an (de an) 
(1(5' ten) 
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