
GIỚI THIỆU 
Về các nội dung Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh  

lần thứ 3 - năm 2023 

 

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

HoChiMinh City Creative Awards, là Giải thưởng tiêu biểu của các Giải thưởng do 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét và trao tặng.   

Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh được xét tặng 02 năm  

01 lần. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình  

nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển  

của Thành phố; Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và các tầng lớp 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 trên địa bàn  

Thành phố. 

1. Về cơ cấu Giải thưởng: 

Căn cứ Điều 5 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; 

Giải thưởng Sáng tạo được xét trao tặng cho các công trình nghiên cứu,  

giải pháp, tác phẩm theo 07 nhóm lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực phát triển kinh tế (lĩnh vực 1): xét tặng cho các công trình 

nghiên cứu hoặc giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) và các doanh nghiệp, góp 

phần tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng 

tăng trưởng kinh tế Thành phố. 

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh (lĩnh vực 2): xét tặng cho các công trình 

nghiên cứu hoặc giải pháp của tác giả (nhóm tác giả), góp phần đảm bảo vững 

chắc quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố. 

- Lĩnh vực quản lý nhà nước (lĩnh vực 3): xét tặng cho các công trình 

nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) đã góp phần tăng cường hiệu quả của 

công tác cải cách hành chính; các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm 

tác giả) nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm xây dựng  

Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao sự phục vụ của cơ quan 

nhà nước đối với yêu cầu của người dân, tổ chức. 

- Lĩnh vực truyền thong (lĩnh vực 4): xét tặng cho các ứng dụng Thông 

tin và Truyền thông (ICT), các tác phẩm truyền thông của tác giả (nhóm tác giả) 

thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 

an ninh, quốc phòng của Thành phố. 

- Lĩnh vực văn học nghệ thuật (lĩnh vực 5): xét tặng cho các tác phẩm, 

sáng tác, công trình của tác giả (nhóm tác giả) có tác động tích cực đến việc khơi 
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dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật  

góp phần xây dựng và phát triển Thành phố. 

Quan tâm đề cử đến các các tác phẩm, sáng tác tiêu biểu sáng tạo 

trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và trong công tác dân vận. 

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật (lĩnh vực 6): xét tặng cho các công trình 

nghiên cứu, các đề tài của tác giả (nhóm tác giả) đã được ứng dụng trong thực 

tiễn và mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát 

triển Thành phố thông minh, hiện đại. 

- Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo (lĩnh vực 7): xét tặng cho các công trình, 

giải pháp, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tác giả (nhóm tác giả) có hiệu 

quả cao. 

2. Về số lượng và mức tiền Giải thưởng: 

2.1. Số lượng Giải thưởng  

Căn cứ Điều 6 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; 

Số lượng Giải thưởng tối đa là 70 giải, được phân chia theo cơ cấu như 

sau: 

- Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế): 10 giải; 

- Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh): 05 giải; 

- Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước): 20 giải; 

- Lĩnh vực 4 (truyền thông): 05 giải; 

- Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật): 10 giải; 

- Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật): 10 giải; 

- Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp Sáng tạo): 10 giải. 

Cơ quan phụ trách các lĩnh vực Giải thưởng căn cứ vào kết quả đánh giá 

của Hội đồng xét tặng Giải thưởng các lĩnh vực gửi hồ sơ các công trình  

nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt từ 75 điểm trở lên theo Quy chế xét tặng 

Giải thưởng (không hạn chế số lượng hồ sơ) về Ban Tổ chức Giải thưởng.  

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

cơ cấu giải thưởng của từng lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực có 01 giải Nhất, nhiều giải Nhì 

và nhiều giải Ba. 

2.2. Mức tiền thưởng: 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền thưởng và mức chi 

bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức, thành viên các Hội đồng chấm giải, 
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Tổ chuyên gia và Tổ Thư ký tham gia chấm Giải thưởng sáng tạo Thành 

phố Hồ Chí Minh;  

- Giải nhất: 200 triệu đồng;  

- Giải nhì: 150 triệu đồng;  

- Giải ba: 100 triệu đồng.  

Các tác giả, nhóm tác giả (cá nhân, tập thể) đạt Giải thưởng được Ủy ban 

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

3. Về thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng: 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành Quyết định số 1287/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng, 

trong đó:  

- Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trưởng ban; 

- Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  

Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực;   

- Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,  

Phó Trưởng ban; 

- Đồng chí Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban 

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Phó Trưởng ban;  

Và các thành viên khác là lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố. 

4. Về phân công cơ quan phụ trách các lĩnh vực của Giải thưởng: 

Căn cứ Điều 11 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; 

Ban Tổ chức Giải thưởng phân công các cơ quan phụ trách các lĩnh vực 

của Giải thưởng, bao gồm: 

- Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế): Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh): Bộ Tư lệnh Thành phố; 

- Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước): Sở Nội vụ; 

- Lĩnh vực 4 (truyền thông): Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật): Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 

Thành phố; 

- Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật): Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố; 

- Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo): Sở Khoa học và Công nghệ. 

5. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ, thời gian và thành phần hồ sơ đăng ký  

tham gia Giải thưởng; tiêu chí, quy trình xét tặng Giải thưởng:  
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5.1. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ, thời gian và thành phần hồ sơ: 

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; 

- Tác giả (nhóm tác giả) có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm  

phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực của Giải thưởng nộp hồ sơ đăng ký  

tham gia Giải thưởng về Cơ quan phụ trách các lĩnh vực tương ứng nêu trên. 

- Mỗi công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm chỉ được đăng ký tham dự 

01 trong 07 nhóm lĩnh vực của Giải thưởng. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tại 

07 lĩnh vực của Giải thưởng là trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo Thể lệ của 

từng lĩnh vực. 

- Thành phần hồ sơ đăng ký Giải thưởng: theo Thể lệ xét tặng Giải thưởng 

của từng lĩnh vực. 

5.2. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng: 

Căn cứ Điều 7 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 và khoàn 4, khoản 5 Điều 1 

Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tặng Giải 

thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt Giải thưởng phải đáp ứng 

các tiêu chí như sau: 

a) Các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) đăng ký 

tham gia Giải thưởng phải có tính sáng tạo, đã được ứng dụng vào thực tiễn (hoặc 

tác phẩm, sáng tác ... phải được xây dựng, công diễn, xuất bản,…) trong khoảng 

thời gian từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 

và có hiệu quả trên các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 5  

Quy chế xét tặng Giải thưởng, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm 

trong xây dựng và phát triển Thành phố”. 

b) Đối với các lĩnh vực của Giải thưởng có các hội thi, cuộc thi, giải thưởng 

chuyên ngành tương ứng, các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký 

tham gia Giải thưởng phải đạt giải tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng này. 

c) Các tiêu chí cụ thể khác do Cơ quan phụ trách các lĩnh vực của  

Giải thưởng xây dựng và ban hành trong Thể lệ xét tặng Giải thưởng phù hợp 

với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực. 

5.3. Quy trình xét tặng Giải thưởng: 

Việc thực hiện xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo quy trình  

các bước như sau: 
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Bước 1: Công bố công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký 

tham gia Giải thưởng: 

Cơ quan phụ trách các lĩnh vực Giải thưởng ban hành Thể lệ xét tặng  

Giải thưởng và tiếp nhận hồ sơ. 

Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan phụ trách các lĩnh vực  

Giải thưởng phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng thực hiện công bố các công trình 

nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng trên chuyên trang 

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

- 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 tặng Giải thưởng các lĩnh vực tổ chức đánh giá các công trình 

nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm của tác giả (nhóm tác giả) đăng ký tham dự  

Giải thưởng, 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, tác phẩm đạt từ 75 

điểm trở lên (được đánh giá vòng sơ tuyển): 

Cơ quan phụ trách các lĩnh vực Giải thưởng căn cứ vào kết quả đánh giá 

của Hội đồng xét tặng Giải thưởng các lĩnh vực gửi hồ sơ các công trình  

nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt từ 75 điểm trở lên (không hạn chế số lượng 

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

xét tặng Giải thưởng cấp Thành phố xem xét, đánh giá. 

Bước 4: Công bố các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đã được  

đánh giá vòng sơ tuyển: 

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, tác phẩm đạt từ 75 điểm 

trở lên trên chuyên trang của Báo Sài Gòn Giải phóng để tham khảo ý kiến của 

bạn đọc. 

- 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 tặng Giải thưởng cấp Thành phố tổ chức đánh giá 

các công trình, giải pháp, tác phẩm do các cơ quan phụ trách lĩnh vực đề xuất và 

thực hiện bảo đảm 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. 

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

Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Thành phố tham mưu cho Ban Tổ chức 

Giải thưởng các công trình, giải pháp, tác phẩm đạt giải và tham khảo ý kiến  
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bạn đọc 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 quyết định các công trình nghiên cứu, giải pháp, 

tác phẩm của tác giả (nhóm tác giả) đạt giải và cơ cấu Giải thưởng cho từng lĩnh vực 

trên cơ sở đề xuất của Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Thành phố quy định 

tại Điều 6 Quy chế xét tặng Giải thưởng. 

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

cơ cấu Giải thưởng của từng lĩnh vực. 

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

6 năm 2023  

Bước 7: Công bố và trao giải: 

Ban Tổ chức Giải thưởng tổ chức Lễ công bố và trao giải cho các công trình 

nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đạt giải nhân dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 02 tháng 9 năm 2023). 

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

 Trên đây là một số nội dung về Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ 3 - năm 2023./. 

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG 


