
Ngày 6-8-2019, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, 28 Trần Bình Trọng, Hà Nội, Bộ 
Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc 
thi Sáng kiến vì cộng đồng, lần thứ Ba. Đại diện lãnh đạo bốn đơn vị chủ trì họp 
báo.

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng là hoạt động cơ bản nằm trong Chương 
trình Sáng kiến Vì cộng đồng được tổ chức thường kỳ hai năm một lần. Đây là 
lần thứ ba liên tiếp kể từ lần đầu tổ chức phát động Chương trình Sáng kiến vì 
cộng đồng, lần thứ Nhất vào năm 2015. 

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng nhằm hướng đến: (1)Tạo cơ hội để các tổ 
chức, cá nhân đưa ra các sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo (sau đây gọi chung 
là sáng kiến) hỗ trợ cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (2) Phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, nhân dân, đặc biệt 
là đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ đưa ra các sáng kiến tham gia phát triển và đổi 
mới đất nước, hỗ trợ những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo phát triển 
kinh tế - xã hội, thông qua đó định hướng, giáo dục thanh niên tình yêu và trách 
nhiệm với Tổ quốc. (3) Xây dựng kho dữ liệu về sáng kiến để các nhà lãnh đạo, 
quản lý tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách phát triển kinh tế  -  xã 
hội của đất nước. (4) Kết nối các sáng kiến khả thi với các doanh nghiệp, các tổ 
chức để hỗ trợ các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn phục vụ cộng đồng. Qua đó, 
thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế 
hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, 
xây dựng nét văn hoá đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các 
vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước. 
Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc. 



Các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến xuất sắc vì cộng đồng được thực hiện ở nhiều 
lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông - vận tải, khoa học - công nghệ, du lịch, 
bảo vệ môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… Ban Tổ chức 
cũng khuyến khích và đánh giá cao những sáng kiến giúp hỗ trợ phát triển ở 
những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Nội dung Chương trình bao gồm 
1. Lễ phát động Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng
- Nội dung: Phát động Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng để kêu gọi CBCCVCNLĐ 

và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ tham gia xây dựng các sáng kiến cụ 
thể hướng tới phục vụ cộng đồng.

- Phạm vi phát động: Phát động cuộc thi trên phạm vi toàn quốc.
- Thể lệ cuộc thi: Thể lệ sẽ được Ban Tổ chức Chương trình gửi tới các Bộ, 

Ban, ngành, địa phương, các cấp công đoàn và đối tượng tham gia cuộc thi là 
CBCCVCNLĐ, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. 

1.1 Nơi nhận các sáng kiến dự thi:  
Tạp chí Cộng sản - 28 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (0243) 9429756/ 9429761/ 9429771/ 9429840        
Email: sangkienvicongdong@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận: Từ tháng 8/2019 đến hết tháng 2/2020.
- Thời gian xét duyệt: Tháng 3 - 5/2020.
1.2. Thành lập Hội đồng đánh giá, xét duyệt các sáng kiến 
Hội đồng bao gồm các nhà lãnh đạo, các chuyên gia đại diện trong các lĩnh 

vực phát động sáng kiến: giáo dục, y tế, giao thông - vận tải, khoa học và công 
nghệ, bảo vệ môi trường; các chuyên gia trong các tổ chức Chính phủ, phi chính 
phủ, doanh nghiệp tham gia đánh giá, xét duyệt và lựa chọn ra các sáng kiến tốt 
nhất để tôn vinh, trao giải.

1.3. Tổng kết Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng”
- Thời gian: Tháng 5/2020.
- Nội dung: Tổ chức Hội thảo “Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân 

rộng và kết nối” và Hội nghị Tổng kết Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” 
(bao gồm Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng).

2. Các hoạt động truyền thông Chương trình
2.1. Truyền thông trên các cơ quan thông tấn, báo chí
 - Thời gian: Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020.



-  Nội dung: Truyền thông về thể lệ cuộc thi trên các phương tiện thông tin; 
nhận các sáng kiến gửi về; truyền thông các sáng kiến trên các cơ quan thông 
tấn, báo chí.

2.2. Tổ chức Hội thảo “Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và 
kết nối” 

- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hà Nội.
- Nội dung: Tổ chức Hội thảo Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng được Giải 

một cách rộng rãi thông qua đó kết nối và tìm kiếm các tổ chức, doanh nghiệp 
hỗ trợ thí điểm, triển khai các sáng kiến tiềm năng.

2.3. Hội nghị tổng kết Chương trình 
- Thời gian: Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Dự kiến tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
- Nội dung: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng 

(bao gồm Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng).
 Chương trình dự kiến sẽ được Truyền hình trực tiếp trên VTV. 
 Mọi chi tiết liên quan đến Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng được đăng tải 

và cập nhật thường xuyên trên website: www.sangkienvicongdong.vn
Ban Tổ chức tin rằng, những sáng kiến đoạt giải được chọn để phát triển 

thành dự án khả thi và hỗ trợ thực hiện ở 3 khu vực: Nông thôn, thành thị và 
miền núi hoặc hải đảo (khoảng 03-05 sáng kiến) sẽ thực sự mang lại hiệu quả 
tích cực đối với cộng đồng xã hội.

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH


