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THỂ LỆ 

 XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 3 - NĂM 2023 

Lĩnh vực: Quản lý nhà nước 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNV ngày    tháng   năm 2022 của Sở Nội vụ) 

 

Căn cứ Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 

2022 của Ủy ban nhân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét 

tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 2289/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ 3 - năm 2023; 

Sở Nội vụ ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ 

Chí Minh (gọi tắt là Giải thưởng) trong lĩnh vực Quản lý nhà nước như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA GIẢI THƯỞNG  

Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có tên dịch theo tiếng Anh 

là Ho Chi Minh City Creative Awards (gọi tắt là Giải thưởng Sáng tạo) do Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét và trao tặng cho tác giả (nhóm tác 

giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực Quản lý 

nhà nước, nhằm: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phong trào thi đua sáng tạo và 

các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” và  

Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tôn vinh các tác giả (nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải 

pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố.  

- Tuyên truyền sâu rộng, thúc đẩy tiềm năng và khẳng định năng lực sáng 

tạo của các tổ chức, cá nhân; phát huy truyền thống sáng tạo của người dân 

Thành phố góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại. 



2 

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG    

Tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm 

trong lĩnh vực Quản lý nhà nước, đã được áp dụng và triển khai trên địa bàn 

Thành phố, mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng cũng như chính quyền 

Thành phố và có nguyện vọng đăng ký tham dự Giải thưởng Sáng tạo theo các 

điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành 

phố Hồ Chí Minh, được ban hành theo Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 

số 1942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố 

Hồ Chí Minh và các quy định theo Thể lệ này. 

III. GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG  

- Giải Nhất: 200 triệu đồng.  

- Giải Nhì: 150 triệu đồng.  

- Giải Ba: 100 triệu đồng.  

Bên cạnh đó, tác giả (nhóm tác giả) đạt Giải thưởng được Ủy ban  

nhân dân Thành phố tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận và Biểu trưng  

Giải thưởng. 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng  

- Phiếu tham gia Giải thưởng (01 bản) (theo mẫu): 1 bản chính. 

- Bản mô tả công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm: 1 bản chính và 

bản mềm (file điện tử) trong đó thể hiện chi tiết, đầy đủ. 

- Bản tóm tắt mô tả công trình nghiên cứu, giải pháp (theo mẫu): 1 bản 

chính và bản mềm (file điện tử). 

- Các tài liệu minh họa khác như: hình ảnh minh họa, đoạn phim giới thiệu 

về công trình, quyết định công nhận sáng kiến, sáng chế, giải pháp liên quan đến 

đề án, công trình, giải pháp… 

- Đối với các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo đóng góp tích cực 

cho sự phát triển của cộng đồng dân cư tại các địa phương, cần bổ sung thêm ý 

kiến đánh giá, nhận xét của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương có liên 

quan, Ban điều hành khu phố...  
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2. Nộp hồ sơ tham gia giải thưởng 

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng (kèm các file điện tử và hình ảnh minh 

họa) phải được nộp trước ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại Sở Nội vụ (Phòng Cải 

cách hành chính), địa chỉ: số 86B, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1; 

điện thoại: 38.233.881, email: cchc.snv@tphcm.gov.vn. 

V. QUY TRÌNH, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM XÉT GIẢI THƯỞNG 

1. Quy trình đánh giá 

Quy trình đánh giá Giải thưởng Sáng tạo được tuần tự thực hiện theo các 

bước sau đây: 

Bước 1: Công bố công trình nghiên cứu, giải pháp đăng ký tham gia Giải 

thưởng Sáng tạo: 

- Sở Nội vụ tiếp nhận và kết thúc nhận hồ sơ công trình nghiên cứu, giải 

pháp, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo. 

- Sở Nội vụ phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng công bố các công trình 

nghiên cứu, giải pháp dự thi. 

- Thời gian: từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 

Bước 2: Đánh giá vòng 1 (vòng sơ tuyển): 

Hội đồng xét chọn Giải thưởng lĩnh vực Quản lý nhà nước tổ chức xét chọn 

các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia xét chọn Giải 

thưởng Sáng tạo theo Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí 

Minh và Thể lệ xét tặng Giải thưởng của lĩnh vực Quản lý nhà nước, trong đó có 

tham khảo ý kiến của bạn đọc trên Báo Sài Gòn Giải phóng.  

- Thời gian: từ ngày 16 tháng 4 năm 2023 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. 

Bước 3: Đề xuất công trình nghiên cứu, giải pháp đạt từ 75 điểm trở lên 

(được đánh giá vòng sơ tuyển) không giới hạn số lượng hồ sơ: 

Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo 

lĩnh vực Quản lý nhà nước, Sở Nội vụ sẽ gửi các công trình nghiên cứu, giải 

pháp, tác phẩm đạt từ 75 điểm trở lên (xét chọn vòng 1) không giới hạn số lượng 

hồ sơ cho Cơ quan Thường trực Giải thưởng để tổng hợp, trình Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng Sáng tạo cấp Thành phố đánh giá. 

Bước 4: Công bố các công trình nghiên cứu, giải pháp đã được đánh giá 

vòng 1 (vòng sơ tuyển): 

mailto:cchc.snv@tphcm.gov.vn
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Cơ quan Thường trực Giải thưởng phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng 

thực hiện công bố các công trình nghiên cứu, giải pháp đạt từ 75 điểm trở lên 

(đã được đánh giá vòng sơ tuyển). 

- Thời gian (bước 3 và bước 4): từ ngày 16 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 

tháng 5 năm 2023. 

Bước 5: Đánh giá vòng 2 (vòng chung khảo): 

Hội đồng xét chọn Giải thưởng cấp Thành phố tổ chức xét chọn các  

công trình, giải pháp, tác phẩm đề tài sáng tạo theo cơ cấu và nguyên tắc tính 

điểm xét giải được quy định tại Điều 6 và Điều 8 Quy chế xét tặng Giải thưởng 

sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bước 6: Tham mưu các công trình, giải pháp, tác phẩm đạt giải 

- Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo cấp Thành phố tham mưu cho 

Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo các công trình, giải pháp đạt giải và tham 

khảo ý kiến đối với các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trên Báo Sài 

Gòn Giải phóng và các phương tiện truyền thông (nếu có). 

Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tạo quyết định các công trình nghiên cứu, 

giải pháp, tác phẩm đạt giải và cơ cấu Giải thưởng Sáng tạo cho từng lĩnh vực 

Giải thưởng trên cơ sở đề xuất của Hội đồng xét chọn Giải thưởng cấp Thành 

phố quy định tại Điều 6 Quy chế xét tặng Giải thưởng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức Giải thưởng có thể tăng hoặc giảm  

cơ cấu Giải thưởng. 

- Thời gian (bước 5 và bước 6): từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 đến 30 tháng 

6 năm 2023.  

Bước 7: Thông tin kết quả và chuẩn bị các nội dung trao giải 

Thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến 15 tháng 9 năm 2023. 

2. Tiêu chí xét Giải thưởng 

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và 

tình hình thực tiễn đối với lĩnh vực Quản lý nhà nước; các công trình nghiên 

cứu, giải pháp, tác phẩm tham dự Giải thưởng trong lĩnh vực Quản lý nhà nước 

sẽ được đánh giá theo thang điểm 100, với các tiêu chí cụ thể như sau: 
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- Tiêu chí 1: Tính cấp thiết, mục tiêu của công trình nghiên cứu, giải pháp, 

tác phẩm (lý do mà tác giả, nhóm tác giả thực hiện công trình nghiên cứu, giải 

pháp, tác phẩm) điểm tối đa: 05 điểm. 

- Tiêu chí 2: Giải quyết các vấn đề đặt ra cần phải có của công trình nghiên 

cứu, giải pháp, tác phẩm điểm tối đa: 05 điểm. 

- Tiêu chí 3: Tính mới, tính sáng tạo của công trình nghiên cứu, giải pháp, 

tác phẩm, điểm tối đa: 20 điểm.  

- Tiêu chí 4: Tính hiệu quả và ứng dụng của công trình nghiên cứu, giải 

pháp, tác phẩm trong thực tiễn, điểm tối đa: 35 điểm.  

- Tiêu chí 5: Tác động đối với xã hội của công trình nghiên cứu, giải pháp, 

tác phẩm, điểm tối đa: 15 điểm. 

- Tiêu chí 6: Tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh của công trình nghiên cứu, giải 

pháp, tác phẩm, điểm tối đa: 10 điểm.  

- Tiêu chí 7: Đánh giá sự phát triển trong tương lai của công trình nghiên 

cứu, giải pháp, tác phẩm, điểm tối đa: 05 điểm. 

- Tiêu chí 8: Quản lý các quá trình hoạt động (bao gồm từ việc xây dựng 

công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, triển khai thực hiện, đến sử dụng sản 

phẩm), không xảy ra các sai phạm tính đến thời điểm công bố giải thưởng, điểm 

tối đa: 05 điểm. 

Tổng điểm tối đa: 100 điểm   

Theo đó, các mức giải thưởng trao cho các công trình nghiên cứu,  

giải pháp, tác phẩm được xếp hạng theo nguyên tắc sau đây: 

+ Giải Nhất: Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt điểm số 

trung bình cộng từ 95 điểm trở lên. 

+ Giải Nhì: Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt điểm số 

trung bình cộng từ 85 đến dưới 95 điểm. 

+ Giải Ba: Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt điểm số 

trung bình cộng từ 75 đến dưới 85 điểm. 

 

 

VI. TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG 
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Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh  

lần thứ 3 - năm 2023 sẽ được Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức trang trọng 

vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam./. 

 Nơi nhận: 

- Ban Tổ chức Giải thưởng (Ban TĐKT); 

- Các Sở - ban, ngành TP; 

- Công Đoàn Viên chức TP; 

- UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; 

- UBND các phường - xã, thị trấn; 

- Trung tâm Báo chí TP; Báo Sài Gòn Giải phóng; 

- Đài Truyền hình TP; Đài Tiếng nói Nhân dân TP; 

- Sở Nội vụ: các Phó Giám đốc; các đơn vị, cơ quan 

thuộc và trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, P.CCHC, MĐ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Nhân 
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