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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” năm 2018 

---------- 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-
26/03/2018); 

- Thực hiện kế hoạch an toàn giao thông năm 2018 của Ban Thường vụ 
Thành Đoàn, chủ đề “Năm An toàn giao thông cho trẻ em”; 

- Chào mừng 30 năm ngày thành lập trường Đại học Giao thông vận tải       
TP. Hồ Chí Minh (18/5/1988 - 18/5/2018); 

- Khuyến khích, tạo cơ hội cho sinh viên học tập, nghiên cứu và vận dụng 
kiến thức vào thực tế; 

- Phát động phong trào sáng tạo và tìm kiếm những ý tưởng, mô hình thiết 
thực, táo bạo trong việc giải quyết các vấn đề về giao thông, xây dựng và môi 
trường và nhiệm vụ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Xanh - Sạch - Đẹp, đóng 
góp vào công tác xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn 
minh, hiện đại, nghĩa tình. 

2. Yêu cầu: 

- Thông tin cuộc thi được triển khai rộng rãi đến sinh viên các trường trên 
địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận; 

- Tổ chức cuộc thi đúng thời gian với nội dung đề ra theo kế hoạch, đảm bảo 
thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; 

- Các sản phẩm có tính ứng dụng cao sẽ được tư vấn nghiên cứu áp dụng 
thực tiễn. 

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN 

1. Đối tượng: 

- Công dân Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi đang sống trong và ngoài nước. 

2. Số lượng: 

- Thí sinh có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Mỗi nhóm tối đa 
03 thành viên, trong đó có 01 thành viên là Trưởng nhóm. 
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- Mỗi đội được dự thi nhiều ý tưởng. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 

+ Từ 27/02/2018 đến hết 27/4/2018: Các đội nộp hồ sơ và đăng ký ý tưởng. 

+ Từ 28/4/2018 đến hết 05/5/2018: Ban tổ chức tổng hợp và chấm sơ loại tất 
cả ý tưởng đăng ký. 

+ Ngày 06/5/2018: Công bố danh sách ý tưởng được vào vòng Bán kết. 

+ Ngày 15/5/2018: Thi vòng Bán kết để chọn ra 20 ý tưởng vào Chung kết. 

+ Từ 18/5/2018 đến hết 24/9/2018: Các đội được vào vòng Chung kết nhận 
kinh phí hỗ trợ từ Ban tổ chức và thực hiện sản phẩm dự thi. 

+ Từ 21/8/2018 đến hết 21/9/2018: Vòng bình chọn trực tuyến  

+ Ngày 25/9/2018: Thi vòng Chung kết tại Trường Đại học Giao thông vận 
tải TP. Hồ Chí Minh (số 2 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Quận Bình 
Thạnh). 

+ Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh 
lần 9 năm 2018 tại Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. 
Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh). 

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi: 

- “Giao thông xanh” là cuộc thi sáng tạo với mục tiêu xây dựng các mô hình, 
giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề nóng của thành phố trong lĩnh vực              
Giao thông, tiến tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông 
minh. 

- Cuộc thi bao gồm 04 bảng, cụ thể như sau: 

+ Bảng “Quy hoạch”: sản phẩm dự thi là mô hình cụ thể nhằm khắc phục 
các vấn đề nóng của Thành phố như giải quyết trình trạng kẹt xe, ngập nước hoặc 
các mô hình về các công trình, kiến trúc xanh tạo mỹ quan giao thông và đô thị; 

+ Bảng “Điều hành”: sản phẩm dự thi là các mô hình, sản phẩm ứng dụng 
công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, hệ thống điều khiển giao thông thông 
minh; 

+ Bảng “Phương tiện, thiết bị”: sản phẩm dự thi là các mô hình sản phẩm 
cơ khí tự động, vật liệu ứng dụng có khả năng khắc phục trình trạng ngập nước, 
bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị và giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Bảng “Tuyên truyền”: sản phẩm dự thi là các ý tưởng, ấn phẩm truyền 
thông, khẩu hiệu, video clip về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tuyên 
truyền về luật giao thông, các tiểu phẩm ứng xử văn hóa của người tham gia giao 
thông. 

- Mỗi đội có thể đăng ký nhiều ý tưởng dự thi cho nhiều bảng khác nhau. 
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2. Hình thức thi: 
2.1. Giai đoạn 1: (từ 27/02/2018 đến hết 27/4/2018) 
- Các đội đăng ký hồ sơ dự thi và nội dung ý tưởng tham dự tại website chính 

thức của cuộc thi, đường dẫn: giaothongxanh.vn 
- Trong thời gian đăng ký, các đội có quyền chỉnh sửa, thay đổi nội dung ý 

tưởng tham gia, Ban tổ chức chỉ lấy bản cập nhật cuối cùng. 
2.2. Giai đoạn 2: (từ 28/4/2018 đến hết 15/5/2018) 
- Ban tổ chức chấm sơ loại ý tưởng và công bố danh sách thi Bán kết. 
- Tổ chức thi vòng Bán kết bằng hình thức thuyết trình. 
2.3. Giai đoạn 3: (từ 18/5/2018 đến hết 25/9/2018) 
- Tổ chức vòng bình chọn trực tuyến. (kết quả bình chọn không ảnh hưởng 

đến kết quả chung cuộc) 
- Các đội tập trung thực hiện sản phẩm. 
- Tổ chức thi vòng Chung kết. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
 

 
Bảng           

“Quy hoạch” 
Bảng           

“Điều hành” 
Bảng        

“Phương tiện, 
thiết bị” 

Bảng          
“Tuyên 
truyền” 

Giải Nhất 
01 giải trị giá 

7.000.000 VND 
01 giải trị giá 

7.000.000 VND 
01 giải trị giá 

7.000.000 VND 
01 giải trị giá 

7.000.000 VND 

Giải Nhì 
01 giải trị giá 

5.000.000 VND 
01 giải trị giá 

5.000.000 VND 
01 giải trị giá 

5.000.000 VND 
01 giải trị giá 

5.000.000 VND 

Giải Ba 
01 giải trị giá 

3.000.000 VND 
01 giải trị giá 

3.000.000 VND 
01 giải trị giá 

3.000.000 VND 
01 giải trị giá 

3.000.000 VND 

Giải được yêu thích 
nhất qua vòng bình 

chọn 

01 giải trị giá 
1.000.000 VND 

01 giải trị giá 
1.000.000 VND 

01 giải trị giá 
1.000.000 VND 

01 giải trị giá 
1.000.000 VND 

 

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo: 

+ Đ/c Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành Đoàn; 

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Tường – Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông              
TP. Hồ Chí Minh; 

+ NGƯT. PGS.TS Đồng Văn Hướng – Phó Hiệu trưởng trường Đại học  
Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

2. Ban tổ chức: 

- Trưởng Ban:  

+ Đ/c Đoàn Kim Thành – UVBTV Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm        
Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ; 

+ PGS.TS Vũ Ngọc Bích – Trưởng phòng Khoa học công nghệ, nghiên cứu 
và phát triển, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 
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- Phó ban: 

+ Đ/c Trần Đức Sự – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và     
Công nghệ Trẻ; 

+ Đ/c Nguyễn Hải Dương – Bí thư Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải 
TP. Hồ Chí Minh. 

- Các thành viên: 

+ Đ/c Ngô Thị Tú Trinh – Trưởng phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo, 
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ; 

+ Đ/c Trương Văn Ý – UVBTV, Trưởng ban Phong trào Đoàn trường         
Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh; 

+ Đ/c Lê Tuấn Vũ – Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Giao thông       
vận tải TP. Hồ Chí Minh; 

+ Đ/c Phùng Nhật Thế - UVBTV, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường           
Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh; 

+ Đ/c Bùi Hữu Hồng Hải – Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn; 

+ Đ/c Đặng Lê Tiến Hưng – Phó Trưởng phòng Phát triển Phong trào        
Sáng tạo, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ; 

+ Đ/c Phan Nguyễn Trúc Phương – Cán bộ phòng Phát triển Phong trào   
Sáng tạo, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ. 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Tháng 02/2018: Ban hành kế hoạch và triển khai thông tin cuộc thi. 

- Ngày 27/02/2018: Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký. 

- Ngày 06/5/2018: Công bố danh sách ý tưởng được vào vòng Bán kết. 

- Ngày 15/5/2018: Tổ chức vòng Bán kết. 

- Ngày 21/9/2018: Tổ chức vòng Chung kết. 

- Tháng 10/2018: Lễ Tổng kết và trao giải. 

- Tháng 11/2018: Họp rút kinh nghiệm. 
 

 

 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

Ngô Minh Hải 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP. HỒ CHÍ MINH 
 
 
 
 

Đồng Văn Hướng 
  

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành Đoàn; 
- Ban Thường vụ Thành Đoàn; 
- Ban Thanh niên trường học; 
- BTK Hội Sinh viên Việt Nam TP. 
HCM; 
- Cơ sở Đoàn khu vực trường học; 
- Thành viên Ban tổ chức; 
- Lưu (VP). 
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