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THỂ LÊ ̣ 

GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP                        

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

 

I.  MỤC TIÊU CỦA GIẢI THƯỞNG 

1. Tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới 

sáng tạo và khởi nghiệp. 

2. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trong cộng đồng. 

 

II.  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

1. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo hoặc khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo hoặc hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo đã được thực hiện và 

có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

a)  Đối tượng 1: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích nổi 

bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho Thành phố; 

b) Đối tượng 2: Tổ chức, cá nhân có giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết 

những vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho Thành phố; 

c)  Đối tượng 3: Các tác phẩm truyền thông có nhiều tác động đến hoạt động 

đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng; 

d) Đối tượng 4: Các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt 

động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Thành phố. 

2. Điều kiện tham dự 

a)  Đối tượng 1: Các hoạt động Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có các tác 

động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố như: tăng trưởng về 

doanh thu, phân khúc thị trường rộng, thu hút được nguồn vốn đầu tư hiệu quả, giải 

quyết được việc làm cho người lao động. Đối tượng này cần thể hiện được các tiêu 

chí: 

- Tính sáng tạo: Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh mới, sản phẩm, dịch 
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vụ hoặc công nghệ của doanh nghiệp có tính sáng tạo so với các sản phẩm, dịch vụ 

và công nghệ hiện có trên thị trường). 

- Hiệu quả kinh tế: Tốc độ tăng doanh thu hàng quý, khả năng thu hút nhà 

đầu tư, tổng số vốn gọi được từ các nhà đầu tư, tốc độ tăng số lượng khách hàng 

(người dùng), số lượng lao động được tuyển dụng qua các năm. 

- Tính nhân văn: Đưa ra những giải pháp có tính cạnh tranh cao để giải 

quyết những nhu cầu xã hội cụ thể; trực tiếp giải quyết các vấn đề xã hội và góp 

phần làm tăng những giá trị tốt đẹp mang bản sắc chung của toàn xã hội thông qua 

hàng hóa, dịch vụ hoặc hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

- Tính toàn cầu hóa (sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty không chỉ cung 

cấp tại thị trường Việt Nam mà còn có khả năng phát triển tại những thị trường 

khác trên thế giới) 

b)  Đối tượng 2: Hoạt động đổi mới sáng tạo tác động tích cực đến cộng đồng 

giải quyết các vấn đề có tính cấp thiết cho xã hội, đối tượng này cần thể hiện được 

các tiêu chí: 

-  Tính sáng tạo: Giải pháp có tính mới, sáng tạo so với các giải pháp tương 

tự trước đây. 

-  Tính hiệu quả: Tăng năng suất, tăng hiệu quả, tiết kiệm, giảm chi phí, 

thuận tiện khi sử dụng, thân thiện với môi trường…, tính ích lợi có thể mang đến 

cho cho cộng đồng, cho xã hội. 

-  Tính nhân văn: Giải pháp giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm và 

mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần làm tăng những giá trị tốt đẹp mang bản 

sắc chung của toàn xã hội hoặc hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

-  Thu hút cộng đồng: Giải pháp đã nhận được sự ủng hộ, tham gia của cộng 

đồng trong khu vực như thế nào… 

c)  Đối tượng 3: Bài báo, phóng sự (gồm mọi loại hình báo chí: báo in, tạp 

chí, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp có sức lan toả đến cộng đồng, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng 

tạo và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.  

Tác phẩm báo chí được dánh giá qua các tiêu chí sau: 

-  Tính sáng tạo: Những tác phẩm báo chí có nhiều tìm tòi, sáng tạo, phát 

hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống... mà xã hội quan tâm. Tác phẩm 

có lối thể hiện mới, hấp dẫn, dễ lan tỏa và cung cấp thông tin hữu ích cho dư luận.  

-  Nội dung: Phù hợp chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Tính nhân văn: Tác phẩm báo chí góp phần giải quyết những vấn đề xã 

hội quan tâm và mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần làm tăng những giá trị 

tốt đẹp mang bản sắc chung của toàn xã hội hoặc hỗ trợ những người gặp hoàn 
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cảnh khó khăn. 

-  Tác động tới cộng đồng: Tạo nên được phản ứng tích cực từ cộng đồng. 

d)  Đối tượng 4: Hoạt động hỗ trợ nhằm tăng số lượng và chất lượng các hoạt 

động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố: đào tạo, tư vấn, hỗ 

trợ không gian, thu hút được các nguồn vốn đầu tư. Đối tượng này cần thể hiện 

được các tiêu chí: 

-  Hoạt động hỗ trợ cụ thể: Quy mô, mục tiêu, hình thức hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo và khởi nghiệp. 

-  Tính hiệu quả : Mức độ lan tỏa, mức độ ảnh hưởng, kết quả đạt được 

- Tính nhân văn: Hoạt động hỗ trợ góp phần giải quyết những vấn đề xã 

hội quan tâm và mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần làm tăng những giá trị 

tốt đẹp mang bản sắc chung của toàn xã hội hoặc hỗ trợ những người gặp hoàn 

cảnh khó khăn. 

-  Tác động tới cộng đồng: Những phản ứng tích cực từ cộng đồng. 

 

III. GIẢI THƯỞNG 

Khung giải thưởng hàng năm bao gồm: 

1. Mỗi nhóm đối tượng tham dự sẽ được xét chọn 03 giải đồng hạng 

(15.000.000 đồng/giải) 

2. Ngoài ra mỗi Giải thưởng còn bao gồm: giấy công nhận, cúp lưu niệm của 

Ban Tổ chức và nguồn vận động từ xã hội.  

 

IV. HỒ SƠ THAM DỰ 

Mỗi đối tượng tham dự Giải thưởng nộp 1 bộ hồ sơ bao gồm: 

1. Phiếu tham dự Giải thưởng theo mẫu tại trang web 

www.doimoisangtao/Giaithuong/Dangky, trong đó phải làm rõ các nội dung: 

a) Nhóm đối tượng tham dự (nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2, nhóm đối 

tượng 3, nhóm đối tượng 4) 

b)  Họ, tên, tuổi, trình độ chuyên môn và địa chỉ của tổ chức, cá nhân tham 

gia 

2.  Bản mô tả: theo mẫu 

3.  Các minh chứng khác kèm theo để chứng minh hiệu quả tác động của đối 

tượng tham dự đến kinh tế - xã hội của Thành phố.  

 

http://www.doimoisangtao/Giaithuong/Dangky
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IV. NỘP HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI 

Các đối tượng đáp ứng các quy định trên đây của Thể lệ có thể nộp đến Ban 

Thư ký Giải thưởng vào thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 8 hàng 

năm, tại địa chỉ: 

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 

7, Quận 3  

Điện thoại: 028.39320121, Email: Giaithuong@doimoisangtao.vn 

 

V. QUY TRÌNH XÉT GIẢI 

Giải thưởng được xét qua 7 bước: 

1. Bước 1 - Đề cử từ cộng đồng hoặc tự đề cử  

Qua các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong thực tiễn, các tổ 

chức, cá nhân sẽ tự ứng cử hoặc được đề cử vào các nhóm đối tượng phù hợp với 

quy định tại Điều 3 của Thể lệ này tham gia Giải thưởng. 

a)  Cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp tham gia xét tuyển Giải thưởng 

điền đầy đủ thông tin tại link sau: doimoisangtao.vn/giaithuong. 

b) Thời hạn đăng ký tham gia: Đến hết ngày 30 tháng 8 hàng năm. 

2.  Bước 2 - Công bố thông tin  

Ban Tổ chức sẽ công bố thông tin Giải thưởng và các đối tượng tham gia rộng 

rãi trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng 

(www.doimoisangtao.vn/Giaithuong) và các phương tiện thông tin đại chúng. 

3.  Bước 3 - Đánh giá, bình chọn của cộng đồng  

Cộng đồng quan tâm về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa 

bàn Thành phố sẽ đánh giá, bình chọn cho các đối tượng tham dự trên trang thông 

tin điện tử của Giải thưởng. 

Thời gian bình chọn: Từ ngày công bố đến hết ngày 30 tháng 8 hàng năm. 

4.  Bước 4 - Lựa chọn của Ban Tổ chức 

Dựa trên cơ sở các đánh giá, bình chọn của cộng đồng, Ban Tổ chức sẽ xem 

xét chọn tối đa 10 hồ sơ/nhóm đối tượng tham dự tiếp vào vòng chung kết của Giải 

thưởng trên cơ sở đề xuất của Ban Thư ký. 

Ban Tổ chức thành lập và giao cho các Hội đồng chuyên môn xem xét các đề 

cử Giải thưởng. 

Các hồ sơ vào vòng chung kết sẽ được công bố công khai trên trang thông tin 

mailto:Giaithuong@doimoisangtao.vn
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điện tử của Giải thưởng để cộng đồng bình chọn lần 2.  

Thời gian bình chọn: Từ ngày công bố đến hết ngày ngày 15/10 hàng năm. 

5.  Bước 5 - Xác nhận thông tin 

Trong trường hợp cần thiết Ban Tổ chức sẽ tiến hành xác nhận thông tin các 

hồ sơ được lựa chọn vào vòng chung kết của Giải thưởng để hoàn thiện hồ sơ và 

chuẩn bị chấm giải. 

6.  Bước 6 - Chấm giải 

a) Hội đồng chuyên môn họp chấm điểm cho các trường hợp vào vòng chung 

kết Giải thưởng; 

b)  Ban Tổ chức sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của cuộc thi và các 

phương tiện truyền thông về các trường hợp vào chung kết; 

c) Tỷ trọng điểm: Điểm bình chọn của cộng đồng là 20%, điểm của hội đồng 

chuyên môn là 80%. 

7.  Bước 7 - Công bố, trao giải: Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ quyết định hình 

thức công bố và trao giải hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế.  

 

VII. CAM KẾT VÀ BẢO MẬT 

1. Khi tham gia Giải thưởng  này, các tổ chức, cá nhân đồng ý với việc Ban 

Tổ chức đến tham quan thực tế tại đơn vị, thẩm tra số liệu (trong trường hợp cần 

thiết). 

2. Ban Tổ chức được sử dụng các thông tin, tài liệu trong hồ sơ xét tuyển 

Giải thưởng cho các mục đích quảng bá và các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp của Thành phố.  

3. Khi nộp hồ sơ điền đầy đủ thông tin dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức quy 

định; bản mô tả cần rõ ràng; dữ liệu trong hồ sơ phải tin cậy và chính xác. Ban Tổ 

chức không chịu trách nhiệm về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các hồ sơ 

tham dự xét tuyển Giải thưởng với bên thứ ba. 

  

                                                    BAN TỔ CHỨC 

 


