
BỘ T ư  LỆNH QUÂN KHU 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày-bồ thảng 01 năm 2021

Số: /QĐ-BTL

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh Ìần thứ 2 -  Năm 2021 
Lĩnh vực 2: Quốc phòng - An ninh

TƯ  LỆNH  B ộ  TƯ  LỆNH THÀNH PHÓ HỒ CHÍ M INH

Căn cứ Quyết định so 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của ủy  
ban nhãn dân Thành pho Hồ Chỉ Minh về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 
Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Ke hoạch sổ 4690/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của ủy  
ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh vê to chức Giải thưởng sáng tạo Thành 
phổ Hồ Chí Minh lần thứ 2 —  năm 2021;

Căn cứ Công văn số 540/BTĐKT-NV ngàỵ 17 tháng 12 năm 2020 của Ban 
Thi đua khen thưởng về việc ban hành mâu Thê lệ xét tặng Giải thường sáng tạo 
Thành phổ Hồ Chí Minh lần thứ 2 -  Năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng ban Khoa học Quân sự/ Bộ Tư lệnh Thành phổ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Thể lệ xét tặng Giải thưởng 
sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lan thứ 2 -  năm 2021, Lĩnh vực 2: Quốc phòng 
- An ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng ban Khoa học Quân sự/ Bộ Tư lệnh Thành phố, Hội đồng 

xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phô Hô Chí Minh và các tô chức, cá nhân 
tham dự Giải thưởng sáng tạo Thành phô Hô Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Giải thưởng;
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);
- Công an Thành phố;
- Biên phòng Thành phố;
-Lưu: VT, KHQS.Q10.

Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Nam



BỘ T ư  LỆNH QUÂN KHU 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
B ộ T ư  LỆNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngàyólp thảng năm 2021

THẺ LỆ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH LẦN THỨ 2 

Lĩnh vực 2: Quốc phòng - An ninh

Căn cứ Quyết định sổ 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của ủy  
ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 
Sáng tạo Thành pho Hồ Chí Minh;

Căn cứ Ke hoạch số 4690/KH-UBND ngày 05 thảng 12 năm 2020 của ủy  
ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh, về tô chức Giải thưởng sáng tạo Thành 
phô Hô Chí Minh lân thứ 2 -  năm 2021;

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Giải thưởng) trong lĩnh vực Quốc phòng - An 
ninh 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 
HoChiMinh City Creative Awards (gọi tắt là Giải thưởng Sáng tạo) do ủ y  ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh xét và trao tặng cho các tập thể, cá nhân có các công 
trình nghiên cứu, giải pháp, tác phấm trong lĩnh vực Quốc phòng - An ninh nhằm:

- Tôn vinh các tác giả (nhóm tác giả) có các công trình nghiên cứu, giải pháp, 
tác phấm 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 và phát triển Thành phố trong tình hình mới.

- Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp và các tầng lóp nhân dân Thành phố tham gia hưởng ứng các hoạt động 
sáng tạo nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế, 
đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM  DỤ GIẢI THƯỞNG

Tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp trong lĩnh 
vực Quốc phòng - An ninh đã được áp dụng và triển khai trên địa bàn Thành phố 
mang lại hiệu quả, lợi ích cho cộng đồng nhân dân cũng như chính chính quyền 
Thành phố và có nguyện vọng tham dự Giải thưởng Sáng tạo theo các điều kiện, 
tiêu chuấn quy định tại Quy chế Giải thưởng Sáng tạo, được ban hành theo Quyết 
định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh và các quy định theo Thể lệ này.
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III. GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Giải Nhất: 200 triệu đồng và Bằng khen của ủy  ban nhân dân Thành phố.

2. Giải Nhì: 150 triệu đồng và Bằng khen của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

3. Giải Ba: 80 triệu đồng và Bằng khen của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

IV. HỒ S ơ  ĐĂNG KÝ THAM  GIA XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG

1. Hồ SO’ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng bao gồm:

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

- Bản mô tả công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm: 1 bản chính và bản 
mem (file điện tử).

- Bản tóm tắt mô tả công trình nghiên cứu, giải pháp (theo mẫu): 1 bản chính 
và bản mem (file điện tử).

- Hồ sơ chứng minh công trình, giải pháp đã được triển khai, áp dụng trên địa 
bàn Thành phố; hiệu quả đạt được của công trình, giải pháp; hình ảnh minh họa...

2. Nộp hồ sơ tham gia giải thưởng:

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thường (kèm các file điện tử và hình ảnh minh 
họa) phải được nộp trước ngày 28 tháng 02 năm 2021 tại Bộ Tư lệnh Thành phố 
Hồ Chí Minh, địa chỉ số 291 CMT8, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. Điện 
thoại liên hệ: 0989.005.499. email: chung291@gmail.com.

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

1. Quy trình xét chọn

Quy trình xét chọn 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

Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp nhận và kết thúc nhận hồ sơ công trình nghiên 
cứu, giải pháp đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo.

Bộ Tư lệnh Thành phố phổi hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng công bố các 
công trình nghiên cứu, giải pháp dự thi.

- Thời gian: từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Bước 2: Xét chọn vòng 1

Hội đồng xét chọn Giải thưởng lĩnh vực Quốc phòng - An ninh tổ chức xét 
chọn các công trình nghiên cứu, giải pháp đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng 
Sáng tạo theo Thê lệ dự thi cho lĩnh vực Quốc phòng -  An ninh, trong đó có tham 
khảo ý kiến của bạn đọc trên Báo Sài Gòn Giải phóng.

- Thời gian từ ngày 01 tháng 03 năm 2021 đến ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Bước 3: Đe xuất công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt từ 75 điểm

mailto:chung291@gmail.com
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trở lên (được xét chọn vòng 1):

Bộ Tư lệnh Thành phố căn cứ vào kết quả xét chọn của Hội đồng xét chọn 
Giải thường lĩnh vực Quốc phòng - An ninh gửi các công trình nghiên cứu, giải 
pháp đạt từ 75 điếm trở lên (xét chọn vòng 1) cho Cơ quan thường trực Giải 
thưởng để tổng hợp, trình Hội đồng xét chọn Giải thưởng cấp Thành phố xét chọn.

Bưó’c 4: Công bố các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đã được 
xét chọn vòng 1

Cơ quan Thường trực Giải thường phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng 
thực hiện công bố các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt từ 75 điểm 
trở lên (đã được xét chọn vòng 1).

- Thời gian từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Bưó’c 5: Xét chọn vòng 2

Hội đồng xét chọn Giải thưởng cấp Thành phố tổ chức xét chọn các công 
trình, giải pháp, tác phấm tham dự Giải thưởng Sáng tạo (xét chọn vòng 2) 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 Thành phố Hồ Chí Minh.

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

- Hội đồng xét chọn Giải thưởng cấp Thành phố tham mưu cho Ban Tổ chức 
Giải thưởng Sáng tạo các công trình, giải pháp, tác phẩm 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 phấm đạt giải và cơ cấu Giải thưởng Sáng tạo cho từng lĩnh vực 
Giải thưởng trên cơ sở đề xuất củả Hội đông xét chọn Giải thưởng cấp Thành phố 
quy định tại Điều 6 Quy chế xét tặng Giải thưởng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian từ ngày 16 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 
(bước 5 và bước 6)

Bước 7: Công bố và trao giải

Thời gian: dự kiến ngày 19 tháng 5 năm 2021.

.Tiêu chí xét giai

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và 
tình hình thực tiễn đối với lĩnh vực Quốc phòng - An ninh các công trình nghiên 
cứu, giải pháp tham dự Giải thưởng trong lĩnh vực Quốc phòng - An ninh sẽ được 
đánh giá theo thang điểm 100, với các tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí 1:Tính cấp thiết. Điểm tối đa: điểm.

Công trình nghiên cứu, giải pháp phải giải quyết những vấn đề cấp thiết về 
đảm bảo vững chắc Quốc phòng - An ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiêu chí 2:Tỉnh sáng tạo.Điểm tối đa: 25 điểm.
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Công trình nghiên cứu, giải pháp là kết quả của hoạt động sáng tạo, giải quyết 
vấn đề đặt ra theo huớng mới, khía cạnh mới mà truớc đây chua triển khai, chua 
áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiêu chí 3:Tính hiệu quả. Điểm tối đa: 35 điểm.

Công trình nghiên cứu, giải pháp giúp nâng cao hiệu quả đảm bảo Quốc 
phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Hiệu quả kinh tế: 
giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Hiệu quả xã hội: nâng cao khả năng 
bảo đảm vệ sinh an toàn lao động, cải thiện môi truờng sống về vật chất và tinh 
thần, môi truờng làm việc, bảo vệ môi truờng.

Tiêu chí4: Quy mô, phạm vi triển khai, áp dụng. Điểm tối đa: 20 điểm.
Công trình nghiên cứu, giải pháp đã đuợc triển khai áp dụng ở quy mô, phạm 

vi Thành phố, quận, huyện, sở, ban, ngành.

Tiêu chỉ 5:Điểm cộng. Điểm tối đa: 5 điểm.
Tính điểm cộng cho các công trình, giải pháp đã đuợc tặng giải thuởng tại 

các cuộc thi hoặc đuợc Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá.

Theo đó, các mức giải thuởng trao cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, 
tác phẩm đuợc xếp hạng theo nguyên tắc sau đây:

+ Giải Nhất: các công trình nghiên cứu, giải pháp đạt điểm số trung bình 
công từ 95 điếm trở lên.

, , / 7
+ Giải Nhì: các công trình nghiên cửu, giải pháp đạt diêm sô trung binh cộng 

từ 85 đến duới 95 điểm.

+ Giải Ba: các công trình nghiên cứu, giải pháp đạt điểm số trung binh cộng 
từ 75 đến duới 85 điểm.

VI. TỔNG KẾT GIẢI THƯỞNG

Lễ công bố và trao Giải thuởng Sáng tạo lần thứ 2 - năm 2021 sẽ đuợc ủ y  
ban nhân dân Thành phố tổ chức trang trọng vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 2 0 2 1 .^ /^ ^ '

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Giải thưởng;
-Ban TĐKT(SỜNỘi vụ); 
- Công an Thành phố;

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN CHỦ TRÌ 
LĨNH V ự c  QUỐC PHÒNG -  AN NINH

- Biên phòng Thành phố; 
-Lưu: VT, KHỌS. Ọ10.

r  w

Thiêu tướng Nguyên Văn Nam  
Tư lệnh/ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THAM  GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN TH Ử  2 -  NẢM 2021

Lĩnh vực 2: Quốc phòng -  An ninh

Tên tác giả (Nhóm tác g iả ):...........................

Địa chỉ liên hệ: ...............................................

Điện thoại:........................................................

Em ail:...............................................................

Đon vị công tác :..............................................

Địa chỉ Đơn v ị:................................................

Tên công trình nghiên cứu, giải pháp dự thi:

Danh sách tác giả (Nhóm tác giả):

TT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính

Học hàm, 
hoc vii •

Chức vụ, đơn vị 
công tác

1
2
3
4

Tác giả (Nhóm tác giả) đã tìm hiếu đầy đủ Thế lệ giải thưởng, và cam đoan 
các điều ghi trên là đúng sự thật, không sao chép của bất kỳ công trình, giải pháp 
nào đã có và ghi đầy đủ các thông tin nêu trên.

TP Hồ Ch Minh, ngày' tháng năm 2021
TÁC GIẢ (NHÓM TÁC GIẢ)

Ký, ghi rõ họ và tên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc l ậ p - T ự  d o - H ạ n h  phúc

BẢN TÓM  TẮT
Công trình nghiên cứu, giải pháp tham gia Giải thưởng sáng tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2
Lĩnh vực: Quốc phòng -  An ninh

1. Tên gọi:

2. Nội dung: (mô tả vắn tắt nội dung công trình nghiên cứu, giải pháp theo các 
tiêu chí xét tặng của Thê lệ Giải thưởng).

- Tính cấp th iế t:.............................................................................................................

- Tính sáng tạo:

- Tính hiệu quả:

- Quy mô, phạm vi đã triến khai áp dụng:

- Đã được tặng giải thưởng tại các cuộc thi hoặc được Hội đồng khoa học 
nghiệm thu đánh giá:.........................................................................................

3. Các tài liệu, minh chứng liên quan

- Quy mô, phạm vi triên khai, hiệu quả đạt được.

- Bằng, giấy khen.

- Hình ảnh, clip minh họa.

TÁC G IẢ (ĐẠI DIỆN)

Nguyễn Văn A 

Chức vụ ......................


