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S o.&3V/BTGTU 
Hu'óng zng Cu5c thi 

"Sang kiên vi c5ng dOng" — iOn thz IV 

KInh gilci: Mt trn T quc và các t chüc chinh tn - xã hi Thành ph 
- Các s, ban, ngành Thành phô 
- Các qun, huyn, thj üy, dàng üy triic thuc Thành üy 
- Các ca quan báo chI Ha Ni 

Cuc thi "Sang kin vi cong dng" - 1n thir IV do B Biên ttp Tap  chI Cong 
san, B Khoa h9c & Cong ngh, Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn, T.p doàn 
Din lirc Vit Narn phôi hçp to chcrc là s1r kin có ' nghia chinh trj xä hi sâu sac 
vi muc tiêu tIm ra nhüng sang kin, ' tu&ng, nhtng dir an sang tao  gop phân giãi 
quyêt các van dê cong dông, xã hi. Qua do, Cuc thi së gop phân thiic day và phát 
huy vai trô, dóng gop cüa cong chiirc, viên chüc, ngu'i lao dng, các tang lap nhân 
dan, dc bit là the he tré tham gia các hoat dng phát triên cong dông, giài quyêt 
các van de xã hi, xay dirng net van hóa dçp cho mi cong dan Vit Nam có trách 
nhiem vai các van dê xa hi, cüng dOng gop vào s1r phát triên chung cüa dat nuâc. 

Thuc hiên chi dao cua Thuong truc Thanh uy ye viêc huong ung Cuôc thi 
"Sang kiên vi cong dong" - lan thir IV; dông thai dê day rnanh cong tác thông tin, 
tuyên truyên và triên khai có hiu qua Cuc thi "Sang kiên vi cong dOng", Ban 
Tuyên giáo Thành üy de nghi Mt trn To quôc và các to chüc chInh trj - xã hi 
Thành phô; các sà, ban, ngành Thành phô; các qun, huyn, thj üy, dâng üy trirc 
thuôc Thành üy quan tarn lãnh dao,  chi  dao  tuyên truyên, phát dng, kêu gi các to 
chüc, can bô, dàng viên, hôi viên, nhân dan tich cixc tharn gia, huang 1rng Cuc thi 
"Sang kiên vi cong dông" - ln thu IV. Dê nghj các co quan báo chI Ha Ni day 
rnanh tuyên truyên Cuc thi "Sang kiên vi cong dông" - lan thir IV, The l Cuc 
thi, nhân manh  imjc dIch, nghia cüa Cuc thi dê can b, dâng viên và các tang 
lop nhan dan tIch crc tharn gia, hrnng üng 'Có van ban kern theo). 

Thông tin lien h: Phông Truyn thông, Tgp chI C5ng san. DT: 
(024)3942.9756/61. Email: phongtruyenthongtccsgmail. corn. 

Ha Nói, ngàyJVthángj,nam 2021 

No'i nhân: 
- Thi.rng trrc Thành ñy (dê b/c), 
- Tap chI  Cong  san ('e b/c), 
- DIc Trnng ban BTGTU, 
- Nhu kinh gri, 
- Luu P.TT-TH, P.BC-XB. 
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S 55-CV/TCCS
Ha Nç5i, ngày 01 tháng 4 nàrn 2021 

V/v hixâng 1'rng Cuc thi 
"Sang kin vi cong dng" - Ln thi'r IV 

KInh gici. Thtro'ng trirc Thành üy Ha Ni 

Tip ni thành cong Chuang trinh "Sang kin vi cong dng" - Lan thu I, II, III 

duçc trao giài vào các näm 2016, 2018, 2020, B Biên tp Tap chI Cong san, Bi Khoa 

h9c và COng ngh, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, Tp doàn Din 1irc Vit Nam 

(EVN) tip tiic ph& hçip th chüc Chixcing trInh "Sang kin vi cong dng" và phát dng 

Cuc thi sang kin vi cong d1ng - Ln thu IV, dir kin trao giãi dâu näm 2022. Day là 

sir kin dem lai  nhiu nghia chInh trj xã hi sâu sc dc bit di vói th h tré Vit 

Nam, vi mong mun thông qua chisng trinh thUc dy nhUng tuâng sang tao  vi  cong 
dng trâ thành hin thrc trong di sang xA hOi. 

Thay mt Ban T chirc Chucmg trInh, Tap chI Cong  san trân trçng dê nghj Qu 

dja phucmg quan tam, phát dng, kêu goi các th chüc, Ca nhân trên dja bàn tinh, thành 

ph tham gia sang tao,  xay dirng dir an gi:ri v Ban T chirc Chucmg trInh (xin gri 

kern theo Th 1 Cuc thi). Thai gian nhn bt du tü ngày 15/4/202 1 den hêt ngày 

3 1/12/2021. Sir quan tam cüa Qu dja phuang së gop phn quan tr9ng vào thành 

cong cüa chucmg trInh. Rt mong nhn duçic s1r üng h cüa các dng chI. 

Tp chI Cong  san giao cho Ban Thu k là cci quan Thuô'ng trrc cuc thi. 

Du mi xin lien h: Phông Truyn thông. DT: (024) 3942.9 756/61 * Email: 

phongtruyenthongtccsgrnail.com. 

Xin trân trçng cam cm! 

Nai nhân: 

- Nhu Kmnh gui, 
-LiiuVPTCCS. 



MAU THUYET MINH D1T AN 
"SANG MEN vi CONG BONG" - LAN THU IV 

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

3 Thô'i gian thirc hin: 4 Cp quãn 1: BTC Cuc thi 

5 Htthng tru tiên và tfr khóa (tii da 3 tir: 

6 H9 và ten chü nhim dur an, d an: 

H9c ham, hc vj, chuyên mon (nu có): 

Chirc vu (nu có): 

Dan vj cong tác: 

Dia chi: 

Diên thoai: 

Email: 

7 TInh cap thiêt cüa d an 

(Lam r6 sy can thiê't cia vá'n de' nghiên cth dang dt ra) 

8 TInh hInh nghiên cfru có lien quan dn ni dung cüa dij an, d an (trong niró'c; 
ngoài ntró'c): 

(Sa 1uçrc các cong trInh nghiên cth tiêu biê'u, có lien quan trrc tiê'p dIn vá'n d 

nghiên ciu d an, d an cza mlnh; khang dinh dic an, d an khOng tring 1p vó'i 

các nghiên ci'u dâ co) 

9 Muic tiêu, nhim viii cüa thy an, d an: 

-  Mic lieu: (Nêu rö vic nghiên c&u gop phdn trtc tiêo giái quyê't vá'n d gl dang 

dt ra) 

- Nh4m vi,: (Nêu rö nhüng vá'n d cy the can giái quyêt dl dgt du'cic myc tiêu 

nghiên czu) 

10 Ni dung xãy diyng diy an, d an: 



10.1. Mo là n3i dung xây drng dt an 

(Xác djnh các nç5i dung trQng tam cá'n xây dy'ng,) 
A A ' A A 10.2. Ket cau va de cu'o'ng sY bp 

(Dy kiln các chwcng/phdn, myc d an) 

11 Di ttrçng nghiên cfru, di ttrçng khão sat, phtm vi nghiên cfru: 

- Dli tw(Yng nghiên cá'u: (Xác djnh r6 vá'n d chi yê'u cdii nghiên ci) 

- Dli twYng khào sat: 'Ddi twqng, sd lzng, chQn mu) 

- Phim vi nghiên thu: (Khong gian; thai gian; ni dung cdt l6V 

i , San pham dt thrc cua dr an, de an 

- K/ia nàng th'zg dyng: Dr kiln khá náng th'ig dyng kIt qua nghién ciu cia de tài, 
d an 

- Dja chi th'zg dyng: Dy kiln dia chi ig dyng kIt qua nghiên thu cia d tài, d an 

13 Nhfrng dim mói cüa dir an, dê an; 

- Dli tirçlng tác d3ng và kit qua mong dyi 

- Ti'nh khá thi 

- Tmnh phát triln 

- Tmnh sang 4z0 

- Ti'nh bn vfrng và khà nàng nhân r3ng 

-HiuquáchiphI 

- Náng lyc cüa tkin vj triln khai 

, ngày tháng nàm 2021 
Chü nhiêm dir an (dé an) 

(K ten) 
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BQ BIEN TIP BQ KHOA HQC UBND TONG LIEN BOAN T4PBOAN 
TAP CHI CONG SAN VA CONG NGH TP. HA NOI LAO BONG VTT NAM BLN LIIC VIT NAM 

(EVN) 

THE L CUQC THI 

SANG MEN VI cQNG BONG - LAN THU IV 

A Chucing trinh Sang kien vi cQng dong la chuang trinh thucing ky hai nam 
mt 1.n vói miic tiêu tim ra nhüiig sang kin, tu&ng, nhüng dir an sang tao  (sau 
day gi chung là dir an), nh.m gop phn giãi quy& các vn d cong dng, xâ hi. 
Chuang trInh s gop phn thITc dy và phát buy vai trO, dóng gop cüa cong chirc, 
viên chirc, ngui lao dng, các tng 1p  nhân dan, dc bit là th h tré tham gia các 
boat dng phát trin cong dng, giài quy& các vn d xâ hi, xây drng net van boa 
dçp cho mi cOng dan Vit Nam có trách nhim vâi các vn d xã hi, cUng dóng 
gOp vào sir phát trin chung cüa dAt nrncc. 

Chumg trinh "Sang kin vi cong dng" - Ln thu iv do B Biên tp Tp chI 
Cong san, B Khoa h9c và Cong ngh, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, UBND 
TP. Ha Nôi, Tp doàn Din 1irc Vit Nam phi hcip t chi'rc. Mt trong nhtng ni 
dung quan tr9ng nht cüa Chucing trInh Sang kin vi cong dng là "Cuc thi Sang 
kin vi cong dng" vói Th l tham gia c1T th nhu sau: 

I. 1301 TIf€%NG THAM GIA 

* Các t chüc, c quan, doàn th tü trung ucing dn dja phucing quan tam tói 
các boat dng cong  dng và có tuO'ng sang tao  cho các hoat dng vi cong dông; 

* Các Tp doàn, Tng Cong ty, Doanh nghip nhà nuóc và các doanh nghip 
thuc 4 loi hinh doanh nghip (Doanh nghip tu nhân; Cong ty TNHH; Cong ty C 
phn; Cong ty Hçip danh) theo quy djnh cüa Lutt Doanh nghip näm 2020, dã và 
dang trin khai nhU'ng sang kin, nhüng i'mg diing sang tao  nhm nâng cao näng sut 
chat luçrng san pbm, nâng cao kbà näng canh  tranh cüa doanh nghip theo xu tb 
hi nhp kinh th quc t dng tbi mang lai  nhcrng giá tr tIcb crc vi cong dng; 

* Các di tuçing cá nhân không giói ban  d tui, có tung sang tao  buóng 
tói nbffiig giá trj vi cong  dng; 

* Các th chic trong và ngoài nuâc có van pbOng dai  din boat dng tai  Via 
Nam hoc nuc ngoài quan tam ti các boat  dng cong dng và có tuO'ng sang tao 
cho các hoat dng dOng gop vl cong dng; 

* Thành viên Ban T chüc va nhUng b phn can b tnrc tip tham gia vào 
qua trInh t chüc Cuc thi không dugc tham gia thi. 

* Mi cá nhân, don v có th gui ma hoc nhiu sang kin dci thi. 
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II. QUY DNH yE NQI DUNG VA H!NH TH1C THAM Dli 

1. Ni dung 

* ChU d di,r thi Sang kin vi cong  dng da dng và không giói hn các linh 
virc, bao gm: giáo diic, y t, s1rc khóe cong dng, bào v môi trueing, giao thông - 
v3n tái, khoa hçc và cong ngh, du ljch, xóa dói giâm nghèo, van minh do thj, xay 
dirng nông thôn mâi... 

* Các dir an di,r thi phài th hin dixçic các tuàng sang tao,  sang kin c11 th 
nh.m giãi quyt các vn d cong dng, mang lai  lçii Ich thit thirc cho cong dng và 
xâhi; 

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

2. Hlnh thü'c tham dir. 

* Dir an tham gia ducic trInh bay bng ting Vit, phông chU Times New Roman, 
cc chit 14. 

* Khuyn khich dr an tham gia dci thi cung cp các thông tin và tài lieu (hInh 
ành, video clip...) lien quan, giüp lam rö dr an. Các thông tin nay giti bng hInh 
thi'rc dInh kern tài lieu trrc tip vói dir an d%r thi trên Website và horn thu cita 
Chuang trInh, ho.c dn du?mg link dn các trang có km trCt tài lieu trén mng. 

3. Tiêu chI dánh giá 

Tiêu chi dánh giá các dir an tham dir nhu sau (Thang dim: 100 dim): 

* Dôi tuqng tác dQng và k& qua mong dcii (25 dim); 

* TInh khã thi (20 diem); 

* TInh phát trin (10 dim); 

* Tinh sang tao  (10 dim); 

* TInE bn vitng và khà näng nhân rng (15 dim); 

* Hiu qua chi phi (10 dim); 

* Näng lrc cüa dcin vj trin khai (10 dirn); 

3.1. Dôi ttrçrng tác dng và kt qua mong dçi 

Chi ra duçic nhitng lçii Ich cij th cüa dir an: S lugng di tuçlng hung igi cüa 
dir an, uâc tInh s ngthi dugc huô'ng igi (tr11c tip, gián tip); sang kin tao  nén 
nhitng tác dng và thay di v nhn thirc, thai d, hoat dng trong cong  dng. 

3.2. TInh khã thi 

* Tinh khà thi là trin v9ng dat  dugc miic tiêu cüa dir an. Các k hoach hành 
dng, boat dng cüa dci an rô rang, có th triri khai, phit hçip vói cac ngun lrc, cac 
khoãn chi phi duqc sit diing hiu qua và huâng dn di tuvng hung lçii. 
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* Du báo duçic nhttng khó khän có th xày ra và khà nàng vucit qua các khó 
khan do trong qua trInh trin khai thirc tin t?i cong dng. Co các phuong an già 
djnh n.m ngoài k hoach  cña dir an d bão dam cho sir thành cong cüa d an. 

3.3. Tinh phát triên 

* Dr an xut phát tü nhüng vn d thirc tin cüa cong dng, chi ra duçic giái 
pháp thông minh giüp giái quy& duçic vn d tn tai,  hithng tói kt qua rô rang, 
dóng gop hu Ich cho cong  dng. 

* Dr an th hin dugc mong mun, them chI cam kêt s triên khai trong thçrc to. 

* K hotch thçrc hin phãi rO rang, c11 th. Co phrnmg an h trçi tü cong dng, 
sr tham gia cUa các di tung hirâng lçii, nhà tài trg, các ben lien quan... 

3.4. TInh sang tio 

TInh sang tao  dâ dugc nhn manh  là  mOt  trong nhng dc dim chInh cüa 
Chuong trInh Sang kin vi cong dng. Các dr an phâi th hin dugc sir "khác bit" 
cüa mInh v tung, cách tip can,  phucing thCrc thirc hin. . . các dir an phài sang tao 
gn vói nhu cu thrc tin, mang lai nhtthg giá trj mdi, thit thirc cho cong dOng. 

3.5. TInh bn vüng và khã nãng nhân rng 

TInh bn vUng va khà näng nhân rng cüa di,r an dixgc dánh giá thông qua khâ 
nàng phát huy igi Ich bang chInh các ngun 1'çrc tao  ra tü sang kin nhan 1irc, 4t 
cht, tài chInh...); khà näng tip tiic hoat dng ngay cà khi h trç tü ben ngoài kt 
thüc và luôn có sir giâi dáp tIch circ cho nhtng câu hôi: Sang kin sê có tác dng 
trong vic xây drng và tang cung nàng lirc cüa cong dng và các t chüc tai  dja 
bàn trin khai nhu th nào? Hoat  dng do có bn vrng hay không? Lqi Ich ma sang 
kin mang 'ai  có th tn tai  lâu dài sau khi dir an do kt thüc khOng? 

Các sang kin th hin duçic rO khã nàng nhân rng cüng thu k hoach nhân 
rng sau khi kt thüc dir an, vic nhân rng có th bao gm: 

* Khâ näng dcn vj và cá nhân tir üng diing sang kin sang các thorn di tuçmg 
hay dja phucing khác; 

* Khà näng dcrn vj và cá nhân chia sO thông tin v k& qua sang kiOn d các 
noi khác h9c tap,  áp ding. 

3.6. Hiu qua chi phi 

Ngân sách thirc hin sang kik phü hçip vói ngun 1irc cüa t chirc và các 
khoãn tài trci trijc tip. 

3.7. Nãng hrc cüa don vj trin khai 

Các cá nhân, t chirc, dan vj chirng minh duçic khà näng thirc hin và hoàn 
thàth các hoat dng duçic d xut, có kith nghim lam vic vói dOi tugng cüa sang 
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kin, có nàng 1irc và kin thüc chuyên môn, có th chüc nhân sr thrc hin sang kin 
rô rang, hçip 1, có näng içrc quàn 1 tài chinh phU hçxp. Khuyn khIch các dcin vj có 
sir bâo trV cüa các th chirc hoc Ca nhân có uy tin, có sr pMi hçip tham gia cüa dja 
phuang và cong  dng ncii trin khai sang kin. 

4.Ltru 

Khuyn khIch các thành viên tham gia dir thi chia sé h9c hói d tir hoàn thin 
sang kik cüa mInh, khuyn khich các sang kin d1x thi có cüng tiRing, hçrp tác d 
cüng hoàn thin bài thi chung thm xây dirng duçic nhihìg dr an tht nht vi lçii Ich 
cong dng. 

III. THE THI1'C TIEN HANH 

1. Cách thfrc tham dir 

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

1.1. Gfri qua Website: H so duçic gui qua Website chucing trInh tai  dja chi: 
www.sangkienvicongdong.vn, các bithc nhu sau: 

Btró'c 1: Tài "Bàn dàng k tham gia". 

Btr&c 2: Din thông tin vào "Bàn däng k tham gia". 

Biróc 3: Giri "Bàn dàng k tham gia" và các tài 1iu khác: video, thi& k d 
h9a, ánh chiip... (nu co). 

1.2. Gfri bàn in: 

Btthc 1: Tãi và in "Bàn dAng k tham gia" trên Website chucing trInh: 
www. sangkienvicongdong.vn. 

Bu'&c 2: Din thông tin vào "Bàn däng k tham gia". 

Bu&c 3: Gui "Bàn däng k tharn gia" và các tài 1iu khác: video, thi& k d 
ha, ánh chitp... (nu co) ye dja chi: Phông Truyn thông, Ban Thu k - Tp chi 
Cong san, s 28 Trân BInh Tr9ng, Hai Ba Trung, TP. Ha Ni. Ngoài phong bI ghi 
rô: "Tham gia Cuc thi Sang kin vi cong dng". 

2. Thô'i gian dàng kI: Tfr ngày 15/4/202 1 dn ht ngày 3 1/12/2021. 

3. Các giai doin cüa Cuc thi 
* Giai doan 1 

GCri sang kiên tham gia: Tir ngày 15/4/2021 dn ht ngày 31/12/2021 

Các tác già và nhórn dr thi gui sang kin nhu Miic 3: "Huóng dn tham gia". 
Sau khi gui sang kin tham gia, ten các sang kin s duc cp nht len website và 
kt qua sau vông mt sê dugc thông báo dn các nhóm dr thi. 
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* Giai doin 2: Xét ch9n Tir ngày 01/01/2022 dn ht ngày 3 1/3/2022 

+ Thành l.p các Hi dàng sci tuyn, chung tuyn d xét chçn tuyên duang, trao 
giãi các sang kiên d ton vinh ti L tng kt. Qua trInh dánh giá xét duyt chat ch 
vri sir tham gia cüa nhiu chuyên gia trong các lI'nh virc. Thành viên Hi dng bao 
gm dti din lãnh dao  các co quan, các nhà chuyên môn, dai  din các t chüc ChInh 
phü, phi ChInh phü, doanh nghip... 

* Giai Ion 3: T chirc Hi thão, L biu ducmg, L tng kt (L trao giãi). 
Dir kin trong tháng 5/2022. 

+ Các sang kin xut sc nht së thuyt trInh v tixâng và chi ti& trin khai 
vOi Ban Giám khão và trong bui Hi tháo. Ban T chüc sê h trg chi phi di chuyn 
di vâi các tác già hoc nhóm dir thi ngoài khu vrc ni thành TP. Ha Ni. 

+ L trao giài së duqc truyên hInh tr%rc tip trén song cUa Dài Truyên hInh 
VietNam. 

iv. CAC HOAT BQNG BONG HANH CUNG CUOC THI 

1. Ban tir vn dng hành cüng sang kin 

* Ban tu vn s trà lOi các câu hói tiêu biu cüa các cá nhân, to chüc quan tam 
hang tun, trlrc tip trên Website. 

Các câu hOi duçc gri v Email: sangkienvicongdongvngmai1.com   

2. Giao urn trirc tuyn 

Các bui giao lu'u tr1rc tuyn trên Website: www.sangkienvicongdong.vn  
duçic t chüc d giãi dáp các thtc m.c lien quan tii Chucmg trInh, trao di vói ban 
tu vn v dir an (sang kin). Các thông tin ci th v mi bui giao luu trrc tuyên s 
dugc thông báo cii th trên Website: www.sangkienvicongdong.vn  

3. TQa dam kt ni chia sé hçc hôi kinh nghim nâng cao nàng Iirc di1r an 
(nu có the) 

Ban t chüc s t chic các bui tQa dam giao luu, chia sé, k& ni các tác giã 
di;r thi, các chuang trInh tp hun, huàng dn each vit d xut sang kin (dir an) vi 
nhiu ni dung, chU d khác nhau. Thông tin cit th së duqc thông báo trên Website: 
www. sangkienvicongdong.vn. 

V.1101 BONG 1111AM B[NEI vA 11(11 BONG CO VAN CIIIJ'(JNG TRu1NH 

1. Hi dông thâm d1nh 

Hi ctng thm djnh chucing trinh Sang kin vi cong dng bao gm các nhà 
1nh dao,  các nhà chuyên mon dai  din cho các th chi'rc ChInh phü, phi ChInh phü... 
là the chuyên gia có kin thrc chuyên mon và kinh nghim trong nhiu lTnh vrc 
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quán l d%r an, hoat dng cong  dng, sê có vai trô dánh giá, thm djnh và 1ira ch9n ra 
các sang kin xut sc nht dtxçic trao giãi. 

2. Hi dng c vn 

Hi dng c vn chuong trInh Sang kin vi cong  dng có vai trô c vn cho 
các dir an tham dir chuang trInh theo các hInh thtrc trà Ryi giao luu tr1rc tuyn, gop 
hithng dn cho các d1r an, ho.c tham gia các boat  dng tháo lun, tp hun, nâng cao 
näng lirc các dir an dir thi. Hi dng c vn có trách nhim h trçi các dir an trong 
su& chrnrng trInh. Các c vn là các chuyên gia có nhiu kinh nghim trong các linh 
vrc phát trin cong  dng. 

vi. ca CAU GIAI TuRING vA H!NH TH15C MIEN THIJ'(NG 

1. Co cu giãi thu'&ng 

Gm có 02 loai Giâi thithng: 

+ 01 h thng giâi "Sang kin v Khoa h9c - I(5 thut"; 

+ 01 h thng giâi "Sang kin v tác nghip quãn l". 

Mi l°ai  së có: 01 Giài A, 02 Giâi B, 03 Giài C và 05 Giâi Khuyn khIch. 

(S luçing giái thuông có th thay di can cü trén cht lucmg thic t dix an 
tham gia. Trong trumg hçip có dr an dc bit xut sc, Ban t chirc có th trao giãi 
dc bit, trj giá giãi ththng do Ban T chirc quy& djnh). 

2. HInh thfrc khen thu'&ng và giá trj giãi thithng 

a) Hinh thüc khen thithng: B.ng khen cüa Ban T chi'rc và K nim chucing 
cüa Chuong trInh. 

b) Giá trj giài thuing: Tin mtt, mi giãi th thu sau: 

* Giâi A: 50.000.000 dng/giài (Näm rnucii triu dng). 

* Giài B: 35.000.000 dèng/giâi (Ba muoi lam triu dng). 

* Giãi C: 25.000.000 dingIgiài (Hai mmxi lam triu dng). 

* Giài Khuyn khIch: 10.000.000 dng/giâi (Muôi triu dàng). 

Ngoài ra, các dir an doat giâi có th dugc then các hin vt khac (nu co) và 
khoân kinh phi tài trg trin khai thrc hin dçr an duâi s1r giám sat cüa Ban T chic 
(nu Ban T chirc kêu gçi duqc ngun kinh phi h tr dir an). 

VII. QUY DINII  CHUNG 

Ban T chüc khuyn khIch các cá nhân, t chic chia sé các dr an duqc dãng 
tâi trén Website và Fanpage cüa Chucing trInh. 
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* Dir an dua ra không trüng vâi bt cü tu&ng, sang kin dir an vi cong dng 
nào da duçic tác giâ khác cong b& Ti bt cü thai dim nào nêu các dir an dir thi bj 
chüng minh là vi phm quyn sà hftu trI tu thI dr an do së bj tuâc quyn tham gia, 
thu hi giâi thuâng. 

* Ban T chi'rc có quyn sir diing toàn b ni dung, hInh ãnh, bài viêt ma tác 
giã gui dn tham gia cuc thi cho các m1ic dIch nhm tuyên truyn, giáo diic, khuyn 
khIch thanh, thiu nién tham gia cong tác tInh nguyen ma không cn phãi xin phép 
hay trà phi cho cá nhân hoc nhóm tác giã. Ban T chirc duçic quyn si'r dung toàn 
b ni dung dir thi vào các mic dIch phi li nhuan. 

* Ngu?i dir thi chju hoàn toàn trách thim v tinh chân thrc cüa d an hay 
nhân 4t ducrc d cp dn trong bài dir thi. 

* Trong qua trInh dir thi, các cá nhân hoc nhóm tao giâ không duçic quyn 
dàng tài trirc tip bài dir thi len các kênh truyn thông khác ma phài thông qua 
dung dn (dutmg link) do Ban T chirc cung cp. 

* Trong truYng hçp có s11 không thng nMt, can Cu VàO th 1 cuc thi, quy 
djnh cui cüng së thuc v Ban T chüc.I. 
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T/M BAN TO CH1C CHIY(YNG TRIINH 
PHO TONG BIEN TIIP T1P CHI CONG  SAN 

PGS, TS. Nguyn Ng9c Ha 
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