THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” năm 2018
---------Điều 1. GIỚI THIỆU
- “Giao thông xanh” là cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên do
Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải
TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Vòng Chung kết của cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại trường Đại học
Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.
- Đây là cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong học sinh, sinh viên,
đồng thời hỗ trợ phát triển và ươm tạo các ý tưởng thành giải pháp ứng dụng thực
tế trong tương lai.
Điều 2. CHỦ ĐỀ
- Sản phẩm dự thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề nóng của thành
phố trong lĩnh vực Giao thông, tiến tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành
Đô thị thông minh.
Điều 3. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Công dân Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi đang sống trong và ngoài nước.
- Trường hợp đối tượng dự thi ở các tỉnh thành khác nếu được chọn vào vòng
Chung kết phải tự chuẩn bị kinh phí di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 4. HÌNH THỨC THAM GIA
- Từ 27/02/2018 đến hết 27/4/2018: Các đội đăng ký hồ sơ và ý tưởng.
+ Các đội đăng ký hồ sơ dự thi và nội dung ý tưởng tham dự tại website
chính thức của cuộc thi, đường dẫn: giaothongxanh.vn
+ Trong thời gian đăng ký, các đội có quyền chỉnh sửa, thay đổi nội dung ý
tưởng tham gia, Ban tổ chức chỉ lấy bản cập nhật cuối cùng.
- Từ 28/4/2018 đến hết 05/5/2018: Ban tổ chức tổng hợp và tổ chức Hội
đồng xét duyệt toàn bộ các ý tưởng được đăng ký.
- Ngày 06/5/2018: Ban tổ chức công bố các ý tưởng đạt yêu cầu được vào
vòng Bán kết trên website chính thức của cuộc thi.
- Ngày 15/5/2018: Thi vòng Bán kết tại Trường Đại học Giao thông vận tải
TP. Hồ Chí Minh (số 2 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Quận Bình
Thạnh).
+ Các đội thi vòng Bán kết với hình thức thuyết trình.
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+ Sau vòng Bán kết, Ban tổ chức sẽ công bố 20 ý tưởng được vào vòng
Chung kết theo cơ cấu như sau:
BẢNG

SỐ LƯỢNG

Quy hoạch

5

Điều hành

5

Phương tiện, thiết bị

5

Tuyên truyền
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- Từ 18/5/2018 đến hết 24/9/2018: Các đội nhận kinh phí hỗ trợ từ Ban tổ
chức và thực hiện sản phẩm dự thi.
- Từ 21/8/2018 đến hết 21/9/2018: Ban tổ chức tổ chức Vòng bình chọn trực
tuyến tại chuyên trang Facebook của cuộc thi đối với các ý tưởng được vào vòng
Chung kết.
- Ngày 25/9/2018: Thi vòng Chung kết tại Trường Đại học Giao thông vận
tải TP. Hồ Chí Minh (số 2 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Quận Bình
Thạnh).
- Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần
9 năm 2018 tại Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến
Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
Điều 5. QUY TẮC ĐĂNG KÝ VÀ LẬP ĐỘI
- Các đội đăng ký trực tuyến trên website chính thức của cuộc thi:
giaothongxanh.vn
- Số lượng: 1 – 3 thành viên
- Các nhóm đều phải có 01 Trưởng nhóm, chịu trách nhiệm đăng ký đầy đủ
thông tin các thành viên theo mẫu đăng ký trước 24 giờ ngày 27/4/2018.
- Mỗi đội được đăng ký nhiều ý tưởng dự thi cho nhiều bảng thi.
- Các bản đăng ký không đầy đủ thông tin hoặc nộp sau thời gian quy định
sẽ không được Ban tổ chức tiếp nhận với bất cứ lý do nào.
Điều 6. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VÒNG THI BÁN KẾT
- Các đội dự thi vòng Bán kết phải tự chuẩn bị Slide thuyết trình.
- Nội dung trình bày cần được chọn lọc, súc tích và rõ ràng.
- Thời gian thuyết trình tối đa cho mỗi đội là 05 phút.
- Thời gian phản biện tùy vào nội dung trao đổi của Hội đồng.
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Điều 7. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VÒNG THI CHUNG KẾT
* Các nội dung cần chuẩn bị trước khi thi:
- Các đội dự thi vòng Chung kết phải nộp về Ban tổ chức ít nhất 03 ngày,
gồm:
+ Mô hình, sản phẩm hoàn thiện đối với các bảng “Quy hoạch”, “Điều hành”,
“Phương tiện, thiết bị”; các ấn phẩm, clip truyền thông, các tiểu phẩm,… đối với
bảng “Tuyên truyền”;
+ Bản thuyết minh (số lượng 03) và file mềm Slide thuyết trình thể hiện đầy
đủ thông tin đội và bài dự thi theo bố cục:
o
o
o
o
o

Giới thiệu đội thi;
Giới thiệu mô hình, sản phẩm;
Nhu cầu thực tiễn dẫn đến lựa chọn ý tưởng;
Nội dung mô hình, ý tưởng;
Kết luận kiến nghị.

- Hạn chót nộp: 21/9/2018 (thứ Sáu)
- Địa điểm nộp: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
(số 2 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Quận Bình Thạnh)
* Hình thức thi tại vòng Chung kết:
- Đối với các bảng “Quy hoạch”, “Điều hành”, “Phương tiện, thiết bị”:
+ Mỗi đội cử đại diện trình bày ngắn gọn, xúc tích về mô hình, sản phẩm
trong 05 phút.
+ Thời gian phản biện tùy vào nội dung trao đổi của Hội đồng.
- Đối với bảng “Tuyên truyền”:
+ Thời gian tối đa của mỗi đội là 08 phút.
+ Đối với bài dự thi là tiểu phẩm kịch thì tối đa là 15 phút.
Điều 8. TIÊU CHÍ CHUNG ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
- Độ hoàn thiện của sản phẩm:
+ Sản phẩm có đạt được yêu cầu đề ra?
+ Thiết kế, giao diện của sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng
không?
+ Sản phẩm có triển khai được ngay không?
- Tính sáng tạo:
+ Sản phẩm có điểm mới, khác biệt nào?
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+ Sản phẩm này trên thị trường có chưa? Cho biết cách tiếp cận của đội khác
với các sản phẩm trước đó như thế nào?
- Khả năng ứng dụng, thương mại hóa:
+ Điểm nhấn nào của sản phẩm mà đội cho rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu sử
dụng thực tế?
+ Sản phẩm có sẵn sàng để khởi nghiệp luôn không?
- Mức độ lan tỏa:
+ Sản phẩm có dễ dàng tiếp cận đến cộng đồng không?
+ Sản phẩm có đưa ra giải pháp tuyên truyền nào mới không?
- Trình bày:
+ Đội có tự tin khi trình bày không?
+ Các thành viên trong đội có hỗ trợ nhau không?
Điều 9. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Bảng
“Quy hoạch”

Bảng
“Điều hành”

Bảng
“Phương tiện,
thiết bị”

Bảng
“Tuyên truyền”

Giải
Nhất

01 giải trị giá
7.000.000 VND

01 giải trị giá
7.000.000 VND

01 giải trị giá
7.000.000 VND

01 giải trị giá
7.000.000 VND

Giải Nhì

01 giải trị giá
5.000.000 VND

01 giải trị giá
5.000.000 VND

01 giải trị giá
5.000.000 VND

01 giải trị giá
5.000.000 VND

Giải Ba

01 giải trị giá
3.000.000 VND

01 giải trị giá
3.000.000 VND

01 giải trị giá
3.000.000 VND

01 giải trị giá
3.000.000 VND

Giải
được
yêu
thích
nhất
qua
vòng
bình
chọn

01 giải trị giá
1.000.000 VND

01 giải trị giá
1.000.000 VND

01 giải trị giá
1.000.000 VND

01 giải trị giá
1.000.000 VND

Đối với các giải Nhất, Nhì và Ba, Ban tổ chức sẽ xem xét trao Bằng khen
của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.
Điều 10. BẢN QUYỀN SẢN PHẨM
- Các đội 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.
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- Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng sản phẩm sau cuộc thi với mục đích
tuyên truyền, giáo dục, chuyển giao ứng dụng.
Điều 11. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
- Ban tổ chức có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi nội dung cuộc thi, 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 cuộc thi sẽ được thông báo cho thí sinh trong thời
gian sớm nhất có thể.
Điều 12. BẢO HỘ QUYỀN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
- 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 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Thể lệ này đã được Ban tổ chức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban
hành.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

