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Căn cứ thể lệ cuộc thi sản phẩm sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi thành phố 

Hồ Chí Minh lần 17 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thường vụ 

Quận Đoàn triển khai thể lệ đến cơ sở Đoàn, nội dung cụ thể như sau: 

Điều 1: ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 

Nội dung Sản phẩm sáng tạo: 

Tất cả thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận, độ tuổi từ 06 - 18 đều có quyền dự 

thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 người/nhóm),  

Các thí sinh dự thi sẽ được chia làm 3 bảng: 

Bảng Độ tuổi 

Bảng A Khối học sinh tiểu học 

Bảng B Khối học sinh Trung học cơ sở 

Bảng C 
Khối học sinh Trung học Phổ thông 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

 

Điều 2: NỘI DUNG VÀ LĨNH VỰC DỰ THI: 

Sản phẩm tham dự cuộc thi là các mô hình, giải pháp kỹ thuật.. thuộc các 

lĩnh vực sau :  

- Sản phẩm, mô hình phòng chống dịch Covid-19; 

- Đồ dùng dành cho học tập, dụng cụ học tập STEM; 

- Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; 

- IoT ứng dụng cho giao thông, nông nghiệp, môi trường,…; 

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường và phát triển kinh tế; 

- Các mô hình, sản phẩm sáng tạo khác.  

- Nội dung thi Sản phẩm Sáng tạo gôm 03 vòng thi: 



2 

 

+ Vòng sơ loại: Ban Tổ chức thực hiện chấm dựa trên các video clip giới 

thiệu sản phẩm và chọn ra các sản phẩm chất lượng tiếp tục tham gia vòng Bán 

kết cuộc thi; 

+ Vòng Bán kết: Các sản phẩm vòng Bán kết thuyết trình giới thiệu sản phẩm 

tại khu vực triển lãm sản phẩm và trả lời phản biện của Hội đồng Giám khảo. Căn 

cứ vào kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 07 

– 10 sản phẩm/bảng vào vòng Chung kết, trong đó có 03 sản phẩm/bảng tham gia 

thi phản biện để tranh giải cao nhất. 

+ Vòng chung kết: Các sản phẩm xuất sắc sẽ thi thuyết trình và phản biện 

theo bảng, mỗi bảng sẽ có 03 sản phẩm thi thuyết trình và phản biện, mỗi sản 

phẩm sẽ có tối đa 05 phút để giới thiệu vận hành sản phẩm của mình, sau đó Hội 

đồng Giám khảo sẽ nhận xét và đặt ra câu hỏi cho từng sản phẩm, tác giả của 02 

sản phẩm còn lại có thể đặt câu hỏi cho sản phẩm vừa thuyết trình. Các tác giả có 

thể chuẩn bị powerpoint, clip minh họa,… để hỗ trợ cho phần thuyết trình của 

mình. 

Ngoài ra, các sản phẩm dự thi cấp thành được tham gia phần thi bình chọn 

sản phẩm sáng tạo được yêu thích nhất trên kênh youtube của Trung tâm Phát 

triển Khoa học và Công nghệ Trẻ: https://www.youtube.com/user/khoahoctrel. 

 

Điều 3: YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI: 

-  Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại điều 1 của thể lệ này. 

-  Các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm sáng tạo tham gia dự thi phải đảm bảo thành 

viên dự thi từ 05 người trở lên. 

-  Người dự thi có thể nhờ người khác hỗ trợ thực hiện sản phẩm dựa trên cơ 

sở ý tưởng sáng tạo của chính mình. 

-  Mỗi cá nhân (nhóm) có quyền dự thi một hoặc nhiều mô hình, sản phẩm. 

 

Điều 4: YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ: 

- Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng 

áp dụng và có hướng phát triển. 

- Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được 

thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi. 

-  Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có. 

-  Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản 

thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính 

sáng tạo, khả năng áp dụng và hướng phát triển. 

 

https://www.youtube.com/user/khoahoctrel
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Điều 5: HỒ SƠ DỰ THI: 

- Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (mẫu số 1). 

- Bản thuyết minh nêu rõ ý tưởng, cách thiết kế và sử dụng.. (mẫu số 2). 

- Mô hình, sản phẩm dự thi (có dán giấy ghi tên sản phẩm, đơn vị) 

- Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (photocopy) 

- Video clip giới thiệu chi tiết sản phẩm, cách thức hoạt động của sản phẩm 

(tối đa 05 phút). 

 

Điều 6: HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO: 

Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức mời bao gồm đại diện các đơn vị: 

Thành Đoàn, Sở khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM; các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc các 

lĩnh vực có sản phẩm dự thi. 

 

Điều 7: BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: 

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM hướng dẫn các tác giả có các mô hình, 

giải pháp kỹ thuật có khả năng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải 

pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả…) theo quy định pháp 

luật hiện hành. 

 

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

Trong quá trình thực hiện Cuộc thi nếu có xảy ra khiếu nại, quyết định cuối 

cùng là của Ban Chỉ đạo. Thể lệ này đã được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xem xét thông 

qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

 

 

 

 

 

 

 


