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THỂ LỆ   
Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” lần thứ 2 năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-BTCGT ngày 13 tháng 5 năm 2021 

của Ban Tổ chức Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” lần thứ 2 năm 2021) 

I. Mục đích, ý nghĩa: 

Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần sáng tạo 

của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp, thanh niên 

người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội nâng cao chất lượng các phong trào yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.  

II. Đối tượng dự thi: tất cả các bộ, công chức, viên chức; đoàn viên, hội 

viên của các tổ chức thành viên; lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp; đồng bào 

các tôn giáo, dân tộc; người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

(Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng chấm Giải thưởng, Thư ký 

không được tham gia Giải thưởng). 

III. Nội dung, tiêu chí và điều kiện công nhận là sáng kiến, ý tưởng 

mới: 

1. Nội dung: Sáng kiến, ý tưởng mới được đề xuất ứng dụng vào các lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành…góp phần mang lại hiệu quả. Cụ thể như 

sau: 

a- Các sáng kiến, ý tưởng mới về quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm. 

b- Các sáng kiến, ý tưởng mới quản lý, cách thức tổ chức, điều hành công 

việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, bao gồm:  

- Những sáng kiến trong việc xây dựng mới các văn bản quản lý, quy định 

của cơ quan, đơn vị hoặc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Phương pháp tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, phương tiện làm việc. 

- Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc. 

- Quy trình xử lý công việc mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Những sáng kiến nâng cao công tác thực hành tiết kiệm, chống tham 

nhũng, lãng phí. 

c- Sáng kiến, ý tưởng mới về thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công 

việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, bao gồm: 
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- Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ 

sơ, đơn thư, tài liệu). 

- Những cải tiến chế độ, phương pháp làm việc, quy trình tác nghiệp liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá. 

- Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện, học tập, nghiên cứu. 

d- Sáng kiến trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách 

thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn. 

e- Những ý tưởng, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ hoặc tạo sự lan tỏa đặc biệt. 

2. Tiêu chí  

- Tính mới: Là sáng kiến, ý tưởng chưa được đề xuất và công nhận trước đây; 

có tính mới so với đơn vị, địa phương, huyện, tỉnh…  

- Tính phù hợp: Nội dung sáng kiến, ý tưởng phù hợp với lĩnh vực công tác, 

học tập (nội dung sáng kiến, ý tưởng phù hợp với lĩnh vực công tác, học tập, sản 

xuất, kinh doanh, lao động…). 

- Tính tập thể: Sáng kiến, ý tưởng có khả năng ứng dụng, triển khai cho 

nhóm, tập thể (phạm vi ứng dụng; sự phối hợp cả tập thể giúp triển khai sáng 

kiến, ý tưởng hoạt động hiệu quả; khả năng đơn vị chia sẻ thông tin về kết quả 

sáng kiến, ý tưởng để các nơi khác học tập, áp dụng) 

- Tính thiết thực, hiệu quả:  
+ Tính thiết thực: Sáng kiến, ý tưởng đáp ứng yêu cầu thiết thực, nâng cao 

hiệu quả của đơn vị (dễ chế tạo, dễ sử dụng, dễ áp dụng; Nguyên vật liệu, phụ 

tùng, linh kiện ... dễ kiếm; giải pháp dễ thực hiện) 

+ Tính hiệu quả: lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 

giải pháp (hiệu quả, lợi ích cụ thể đối với xã hội, môi trường, công việc…); đã thử 

nghiệm, áp dụng có kết quả; tạo nên những tác động và thay đổi đến nhận thức, 

thái độ, hành vi... tạo hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng và xã hội. 

- Tính kinh tế: Sáng kiến, ý tưởng khi ứng dụng sẽ tăng năng suất lao 

động, tăng doanh thu (tính toán số tiền làm lợi, phương pháp tính…); nâng cao 

chất lượng công việc (thời gian, lao động…) (đối với các sáng kiến, ý tưởng về cải 

cách hành chính); mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị, cải thiện điều kiện 

làm việc. 

* Lưu ý: Các nội dung sau đây không được công nhận là sáng kiến, ý 

tưởng mới: 

- Sáng kiến, ý tưởng mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công 

cộng hoặc đạo đức xã hội. 

- Sáng kiến, ý tưởng đề xuất đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy 

định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến. 

- Các đề tài nghiên cứu khoa học được cấp kinh phí từ các cấp, các ngành. 
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3. Điều kiện công nhận sáng kiến, ý tưởng mới: 

- Sáng kiến, ý tưởng mới phải rõ tác giả, nhóm tác giả. 

- Kết quả áp dụng hoặc áp dụng thử mang lại lợi ích thiết thực. 

4. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến hoặc ý tưởng mới 

- Văn bản đề nghị của tổ chức: 01 bản chính. 

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến hoặc ý tưởng mới (theo mẫu đính kèm). 

- Báo cáo mô tả sáng kiến hoặc ý tưởng mới (theo mẫu đính kèm). Đối với 

lĩnh vực phần mềm tin học, phải gửi kèm file mềm, mã nguồn, chương trình cài đặt 

và hướng dẫn. 

- Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cmx6cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau. 

- Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để chứng minh. 

IV. Phạm vi, thời gian tổ chức Giải thưởng, địa chỉ nhận bài thi: 

1.Phạm vi tổ chức Giải thưởng: Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” (gọi tắt là 

Giải thưởng) được tổ chức ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp, dân tộc, tôn giáo, người dân đang sinh sống và làm việc 

trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2.Thời gian phát động, tổng kết, gửi bài, nhận bài thi: 

2.1.Thời gian phát động, tổng kết cuộc thi: 

- Ban Tổ chức phát động Giải thưởng trong toàn tỉnh từ ngày ban hành thể lệ 

đến ngày 29/10/2021. 

- Ngay khi Ban Tổ chức Giải thưởng công bố thể lệ Giải thưởng, các sở, ban, 

ngành; các tổ chức, đơn vị; lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp; Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; các tổ chức Chính trị - Xã hội, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, 

phát động hưởng ứng tham gia Giải thưởng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đoàn viên, hội viên; cộng 

đồng người có đạo; doanh nhân, người trực tiếp sản xuất trong doanh nghiệp…và 

các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  

2.2.Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài thi: 

- Ban Tổ chức Giải thưởng nhận bài thi của các tổ chức, cá nhân thông qua 

đường bưu điện hoặc trực tiếp; 

- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: Trước 16h ngày 29/10/2021 (theo dấu 

nưu điện).  

- Địa chỉ nhận bài: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ban 

Tuyên giáo – Phong trào), Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa. 
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V. Ban Tổ chức Giải thưởng: 

- Ban Tổ chức Giải thưởng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức Giải thưởng theo Kế hoạch tổ 

chức Giải thưởng. 

- Thành phần Ban Tổ chức: Trưởng Ban là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên là các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Xem xét và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo và tổ chức 

Giải thưởng; có quyền thay đổi, điều chỉnh những quy định đã ban hành để phù 

hợp với tình hình thực tế của Giải thưởng. 

VI. Hội đồng chấm Giải thưởng. 

- Do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng 

quyết định thành lập. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức chấm bài dự thi bảo đảm 

tính trung thực, chính xác, công bằng, khách quan, mang tính hiệu quả thiết thực 

của sáng kiến, ý tưởng. 

- Hội đồng tổng hợp, báo cáo kết quả Giải thưởng cho Ban Tổ chức Giải 

thưởng. 

VII. Giải thưởng. 

1. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải Nhất: 01 giải, 40.000.000đ/giải 

- Giải Nhì: 01 giải, 32.000.000đ/giải 

- Giải Ba: 02 giải Ba x 24.000.000 /giải = 48.000.000đ 

- Giải Khuyến khích: 03 giải Khuyến khích x 8.000.000/giải =24.000.000đ 

(Ban Tổ chức Giải thưởng có quyền quyết định điều chỉnh cơ cấu và số 

lượng giải thưởng trong phạm vi số lượng giải đã nêu ở trên). 

2. Hình thức thưởng. 

Ban Tổ chức Giải thưởng trao Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 

giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có sản phẩm dự thi đạt giải. 

 

  

                                               

 

 

  


