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      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày  21 tháng 6 năm 2022 

 
THỂ LỆ  

Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  538 KH/TWĐTN-ĐKTHTN, ngày 21  tháng 6   

năm 2022, của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 

 

1. Đối tượng dự thi 

- Về tác giả: Là công dân Việt Nam hoặc nhóm công dân Việt Nam.  

- Về tác phẩm: Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của cuộc thi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo và Tổ thư ký không được 

tham gia dự thi. 

2. Nội dung thi 

Tác phẩm và công trình, dự án nghiên cứu, ý tưởng ứng dụng khoa học 

công nghệ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao 

thông tập trung vào các nội dung sau: 

- Các sản phẩm, mô hình tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; pháp 

luật về giao thông; vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông. 

- Công trình dự án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ý tưởng ứng dụng giải 

pháp khoa học công nghệ về an toàn giao thông cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu tai 

nạn giao thông.  

3. Quy định về tác phẩm tham gia  

3.1. Thể loại tham dự:  

- Tác phẩm dự Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 gồm các thể loại như: Bài viết, video 

clip, infographic, motiongraphic, sitcom, các sản phẩm số (app, phần mềm,…) 
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- Đối với các công trình, dự án nghiên cứu, ý tưởng ứng dụng khoa học 

công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông phải 

được thể hiện bằng bản tóm tắt dưới dạng bài viết, thuyết minh báo cáo khoa học. 

3.2. Các quy định về tác phẩm tham gia 

- Các tác phẩm tham dự cuộc thi viết có nội dung, hình thức không vi 

phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản 

quyền và Thể lệ Cuộc thi. 

- Các sản phẩm dự thi chưa từng đạt giải tại các cuộc thi liên quan đến nội 

dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và 

không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự. 

- Tác giả (nhóm tác giả) dự thi phải cam kết về bản quyền, quyền sở hữu 

công trình, dự án nghiên cứu, ý tưởng giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.  

4. Thời gian tổ chức 

- Cuộc thi được phát động vào ngày 24/6/2022. 

- Từ ngày 24/6/2022 đến ngày 15/9/2022: Nhận bài dự thi 

  - Ngày 23/9/2022: Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng. 

  - Lễ trao giải thưởng dự kiến tổ chức đầu tháng 10 năm 2022 tại Thủ đô 

Hà Nội. 

  * Các tác giả đạt giải Cuộc thi sau khi có thông báo của Ban Tổ chức gửi 

Chứng minh thư/Căn cước công dân bản công chứng về địa chỉ: Cổng tri thức 

Thánh Gióng, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

5. Cách thức gửi bài dự thi 

Tác phẩm dự thi gửi qua email congtrithucthanhgiong@gmail.com tiêu đề 

“Dự thi Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ trong công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông” kèm theo thông tin liên hệ của cá nhân dự 

thi hoặc đại diện nhóm dự thi, bao gồm: Họ tên, địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện 

thoại, email (nếu có). 

6. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 giải Nhất: Trị giá 20 triệu đồng tiền mặt, Giấy chứng nhận của Ban 

Tổ chức Cuộc thi và các giải thưởng giá trị khác; 

mailto:congtrithucthanhgiong@gmail.com
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  - 02 giải Nhì: Trị giá 05 triệu đồng tiền mặt, Giấy chứng nhận của Ban Tổ 

chức Cuộc thi và các giải thưởng giá trị khác; 

  - 03 giải Ba: Trị giá 02 triệu đồng tiền mặt, Giấy chứng nhận của Ban Tổ 

chức Cuộc thi và các giải thưởng giá trị khác; 

  - 05 giải Khuyến khích: Trị giá 01 triệu đồng tiền mặt, Giấy chứng nhận 

của Ban Tổ chức Cuộc thi và các giải thưởng giá trị khác. 

  - 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị tham gia gửi bài dự thi nhiều nhất gồm 

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phần thưởng trị giá 10 

triệu đồng tiền mặt. 

  * Các lưu ý về Cuộc thi: 

  + Bài dự thi không gửi kèm thông tin tác giả sẽ bị tính là không hợp lệ. 

+ Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ 

vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong tác 

phẩm dự thi. 

  + Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng tác phẩm, hình ảnh của bài dự thi 

cho mục đích quảng bá cuộc thi và trong các hoạt động tuyên truyền. 

  + Tác giả (nhóm tác giả) phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 

thông tin cung cấp cho Ban Tổ chức. 

  + Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình tác phẩm dự thi thực tế. 

  + Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. 

Mọi chi tiết về cuộc thi xin liên hệ: Anh Nguyễn Văn Đức, Cổng tri thức 

Thánh Gióng, số 64 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT (024)6278.2663 – DĐ 0944228833;  

Email: congtrithucthanhgiong@gmail.com. 

 

  

 


