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THỂ LỆ 

Giải thưởng Sáng kiến sinh viên – Student Initiative Award  

lần thứ I năm 2023 

 

Giải thưởng Sáng kiến sinh viên – Student Initiative Award là giải thưởng thường kỳ tổ 

chức hai năm một lần với mục đích tìm kiếm, phát huy những sáng kiến, ý tưởng, dự 

án xã hội sáng tạo trong sinh viên nhằm kiến tạo môi trường năng động, hội nhập, giúp 

sinh viên trường rèn luyện và phát triển, đồng thời áp dụng kiến thức chuyên môn nhằm 

giải quyết các vấn đề xã hội. Giải thưởng nhằm thúc đẩy và nâng cao vai trò chủ động 

trong tham gia vào xây dựng, thiết kế chương trình, hoạt động dành cho sinh viên, phát 

huy tinh thần trách nhiệm xã hội của sinh viên trường trong chung tay giải quyết các 

vấn đề chung của cộng đồng. 

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Cá nhân/ Nhóm Sinh viên 

- Sinh viên đang học tập tại trường/ Nhóm sinh viên đang học tập tại trường (từ 03 đến 

05 thành viên). 

- Cán bộ Đoàn – Hội đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội 

Sinh viên trường. 

2. Tập thể 

- Ban Chấp hành Đoàn các Khoa/Bộ môn. 

- Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên các Khoa/Bộ môn. 

- Các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường. 

- Các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc các Đoàn Khoa/Bộ môn. 

- Các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc các Phòng, Ban, Trung tâm trường. 

*Kèm theo danh sách thành viên xây dựng sáng kiến, không quá 20 thành viên. 

*Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và thành viên Ban Tổ chức giải thưởng không được 

tham gia dự thi. 

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1. Hạng mục giải thưởng 

- Hạng mục Sáng kiến Học thuật – Best Academic Initiative: Sáng kiến đa dạng và 

không giới hạn hình thức (như dự án, giải pháp, mô hình, chương trình, hoạt động, cuộc 



thi, giải thưởng,…) nhằm nâng cao năng lực học thuật, nghiên cứu khoa học trong sinh 

viên trường; tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ngành học giữa sinh viên 

trường với sinh viên các trường bạn, giữa sinh viên trường các thế hệ; ứng dụng hàm 

lượng cao kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề xã hội;… 

- Hạng mục Sáng kiến Tình nguyện – Best Voluntary Initiative: Sáng kiến đa dạng và 

không giới hạn hình thức (như dự án, giải pháp, mô hình, chương trình, hoạt động, cuộc 

thi, giải thưởng,…) nhằm phát huy vai trò của sinh viên trường trong tham gia giải quyết 

các vấn đề xã hội một cách bền vững, định hướng ứng dụng kiến thức chuyên môn trong 

hoạt động tình nguyện;… 

- Hạng mục Sáng kiến Hội nhập – Best International Initiative: Sáng kiến đa dạng và 

không giới hạn hình thức (như dự án, giải pháp, mô hình, chương trình, hoạt động, cuộc 

thi, giải thưởng,…) nhằm phát huy yếu tố hội nhập, quốc tế của sinh viên trường trong 

các chương trình, hoạt động sinh viên; góp phần xây dựng bản sắc, giới thiệu hình ảnh 

sinh viên trường đến các trường bạn và bạn bè quốc tế; trang bị kỹ năng và hành trang 

cần thiết cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hoá, kỷ nguyên số;… 

- Hạng mục Sáng kiến Tổ chức – Best Organizational Initiative: Sáng kiến đa dạng và 

không giới hạn hình thức (như dự án, giải pháp, mô hình, chương trình, hoạt động, cuộc 

thi, giải thưởng,…) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm; 

xây dựng hiệu quả văn hoá, hình ảnh tổ chức; giải pháp vận hành hiệu quả hoạt động 

tại đơn vị; giải pháp phát triển nguồn lực, nhân sự tham gia vào công tác điều hành, 

quản lý tại các cơ sở Đoàn – Hội hoặc các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm sinh viên; góp phần 

phát triển phong trào và hoạt động sinh viên trường;… 

2. Tiêu chí đánh giá 

Tiêu chí đánh giá các dự án tham dự giải thưởng như sau (Thang điểm: 100 điểm): 

- Đối tượng tác động và kết quả mong đợi (25 điểm). 

- Tính khả thi (25 điểm) 

- Tính phát triển và bền vững (20 điểm) 

- Khả năng nhân rộng (10) 

- Hiệu quả chi phí (10 điểm) 

- Tính sáng tạo (10 điểm) 

2.1. Đối tượng tác động và kết quả mong đợi 

Chi ra được những lợi ích cụ thể của dự án: xác định cụ thể đối tượng hưởng lợi của dự 

án (trực tiếp, gián tiếp); vấn đề dự án mong muốn giải quyết; các mục tiêu, thước đo 

đánh giá hiệu quả sau khi hoàn thành dự án. 

2.2. Tính khả thi: là triển vọng đạt được mục tiêu của dự án. Các hoạt động của dự án 

cần có kế hoạch triển khai rõ ràng, phù hợp với các nguồn lực (nhân lực, vật chất, tài 

chính...) và hướng đúng đến đối tượng hưởng lợi. Ngoài ra, dự án cần dự đoán được 

những rủi ro có thể xảy ra và khả năng vượt qua các rủi ro đó trong quá trình thực hiện 

dự án. Có các phương án dự trù nhất định nhằm đảm bảo cho sự thành công của dự án.  



 2.3. Tính phát triển và bền vững 

• 2.3.1. Tính phát triển: 

+ Dự án xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của sinh viên trường và cộng đồng, chỉ 

ra được giải pháp thông minh có tính ứng dụng cao giúp giải quyết được vấn đề tồn 

tại, đóng góp hữu ích cho phong trào, hoạt động sinh viên trường và cộng đồng.  

+ Dự án thể hiện được mong muốn, cam kết sẽ triển khai trong thực tế.  

+ Kế hoạch thực hiện phải rõ ràng, cụ thể. Có phương án hỗ trợ từ các cấp, cộng  

đồng, sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi, nhà tài trợ, các bên liên quan...  

• 2.3.2. Tính bền vững: cùng với việc triển khai được dự án trong thực tế, dự án 

cần đi kèm với khả năng phát triển dài hạn, thể hiện được tính bền vững thông 

qua khả năng phát huy lợi ích bằng chính các nguồn lực tạo ra từ sáng kiến (nhân 

lực, vật chất, tài chính...); khả năng tiếp tục hoạt động và ảnh hưởng của hoạt 

động trong thời gian dài. Cụ thể: 

+ Sáng kiến sẽ có tác động trong việc xây dựng và tăng cường năng lực của sinh 

viên, cộng đồng như thế nào?  

+ Hoạt động đó có bền vững hay không?  

+Lợi ích mà sáng kiến mang lại có thể tồn tại lâu dài sau khi dự án đó kết 

thúc không? 

2.4. Tính  nhân rộng 

- Các sáng kiến cần thể hiện được khả năng triển khai ở phạm vi rộng kể cả khi đã kết 

thúc dự án, cụ thể: 

    + Khả năng sáng kiến có thể được triển khai tại các cơ sở Đoàn – Hội, các Câu lạc 

bộ/Đội/Nhóm sinh viên; 

   + Khả năng sáng kiến có thể được tuyên truyền để áp dụng tại các trường đại học hoặc 

các tổ chức giáo dục, tổ chức dành cho sinh viên khác. 

2.5. Tính sáng tạo 

Các dự án giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng các giải pháp sáng tạo, có tính độc đáo, 

ứng dụng được kiến thức ngành học, thể hiện sự khác biệt về ý tưởng, cách tiếp cận, 

phương thức thực hiện... đồng thời gắn với nhu cầu thực tiễn, mang lại những giá trị 

mới, thiết thực cho sinh viên trường và cộng đồng. 

2.6. Hiệu quả chi phí 

Ngân sách thực hiện sáng kiến phù hợp với nguồn lực của tổ chức và các khoản tài trợ 

3. Lưu ý:  

- Điểm đánh giá các sáng kiến tham gia bình chọn là tổng điểm của Hội đồng chuyên 

môn (70%) và bình chọn trong sinh viên (30%). 

- Mỗi hạng mục chỉ trao tối đa 01 giải thưởng cho sáng kiến xuất sắc nhất. Trong trường 

hợp, cùng một hạng mục có nhiều sáng kiến đạt cùng số điểm, kết quả cuối cùng sẽ do 

Hội đồng chuyên môn quyết định. 

- Đối với hạng mục không có sáng kiến dự thi hoặc không có sáng kiến đảm bảo điểm 

chuẩn trên 70 điểm, Ban Tổ chức sẽ không trao giải thưởng đối với hạng mục đó. 

III. HÌNH THỨC THAM GIA 

1. Vòng hồ sơ 

- Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều sáng kiến dự thi. 



- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. 

- Hồ sơ sáng kiến tham gia bình chọn được gửi về Ban Tổ chức qua Cổng thông tin 

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, gồm: 

+ Bản thuyết minh sáng kiến (theo mẫu do Ban Tổ chức cung cấp); 

+ Hồ sơ dự án (thiết kế sáng tạo, khuyến khích sử dụng các phương thức minh hoạ bằng 

hình ảnh, biểu đồ,…). 

2. Vòng trình bày 

Hồ sơ dự thi sau khi gửi về cho Ban tổ chức sẽ được hồi đồng bình chọn, hồ sơ đủ điều 

kiện sẽ tham gia vòng trình bày ý tưởng trước hội đồng chuyên môn. 

3. Các mốc thời gian quan trọng: 

+ Từ ngày 01/03/2023 – 30/04/2023: Tiếp nhận hồ sơ sáng kiến đăng ký tham gia bình 

chọn Giải thưởng Sáng kiến sinh viên – Student Initiative Award; 

+ Từ ngày 05/05/2023 – 15/05/2023: Mở cổng bình chọn Giải thưởng Sáng kiến sinh 

viên – Student Initiative Award; 

+ Từ ngày 10/05/2023 – 16/05/2023: Tác giả/Nhóm tác giả trình bày sáng kiến trước 

Hội đồng, Hội đồng chuyên môn đánh giá hồ sơ sáng kiến tham gia bình chọn; 

+ Ngày 19/05/2023: Công bố kết quả Giải thưởng Sáng kiến sinh viên – Student 

Initiative Award lần thứ I năm 2023. 

IV. HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN 

- Đại diện Ban Giám hiệu; 

- Thường trực Đoàn trường; 

- Thường trực Hội Sinh viên trường; 

- Cán bộ, giảng viên có chuyên môn liên quan; 

- Đại diện Phòng Công tác Sinh viên; 

- Đại diện Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ; 

- Đại diện các Phòng, Ban, Trung tâm có chuyên môn liên quan đến sáng kiến dự thi; 

- Sinh viên 5 tốt tiêu biểu. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

- Mỗi hạng mục trao tối đa 01 giải thưởng cho sáng kiến xuất sắc nhất. 

- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng khen Hiệu trưởng; 

+ Kỷ niệm chương; 

+ Giải thưởng hiện kim; 

+ Phần quà đến từ Nhà tài trợ; 

- Những sáng kiến xuất sắc nhất của các hạng mục sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí và 

kết nối với các nguồn lực tài trợ để thực hiện trong năm học. 



- Sinh viên tham gia nộp ý tưởng sẽ được cộng 03 điểm rèn luyện (mục Sinh viên tham 

gia cuộc thi học thuật cấp trường). 

- Sinh viên hoặc Nhóm sinh viên dự thi và vượt qua vòng Bình chọn của hội đồng sẽ 

được cấp Giấy chứng nhận tham gia chương trình và hoàn thành Tiêu chí Học tập tốt 

trong Danh hiệu Sinh viên 5 tốt. 

- Sinh viên hoặc Nhóm sinh viên dự thi có kết quả đánh giá hồ sơ của Hội đồng chuyên 

môn trên 60 điểm được cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cấp trường và hoàn thành Tiêu 

chí Học tập tốt trong Danh hiệu Sinh viên 5 tốt.  

VI. QUY ĐỊNH CHUNG  

- Dự án đưa ra không trùng với bất cứ ý tưởng, sáng kiến dự án nào đã được tác giả 

khác công bố. Tại bất cứ thời điểm nào nếu các dự án dự thi bị chứng minh là vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ thì dự án đó sẽ bị tước quyền tham gia, thu hồi giải thưởng. 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng toàn bộ nội dung, hình ảnh, bài viết mà tác giả gửi đến 

tham gia giải thưởng cho các mục đích truyền thông mà không cần phải xin phép hay 

trả phí cho cá nhân hoặc nhóm tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng toàn bộ nội 

dung dự thi vào các mục đích phi lợi nhuận. 

- Người dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thực của dự án hay nhân vật 

được đề cập đến trong bài dự thi. 

- Trong quá trình dự thi, các cá nhân hoặc nhóm tác giả không được quyền đăng tải trực 

tiếp bài dự thi lên các kênh truyền thông khác mà phải thông qua đường dẫn do Ban Tổ 

chức cung cấp. 

- Trong trường hợp có sự không thống nhất, căn cứ vào thể lệ cuộc thi, quyết định cuối 

cùng sẽ thuộc về Ban Tổ chức./. 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG 


