
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

Số:  232 -CV/ĐTN 
“Về việc triển khai chương trình tri thức trẻ vì giáo dục 

giai đoạn 2021-2026”  

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  06  tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: - Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh; 

- Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh; 

- Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành;  

- Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh;  

- Đoàn Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh;  

 

Căn cứ Công văn số1632-CV/TĐTN-TTNTH, ngày 08/06/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc “Triển khai chương trình tri thức trẻ vì 

giáo dục giai đoạn 2021-2026”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban 

Thường vụ các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh và 

các Đoàn trường Cao đẳng trực thuộc Đoàn khối triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét 

trao giải thưởng.  Đảm bảo, mỗi Đoàn trường  có ít nhất 01 sản phẩm để 

tham gia chương trình. 

 2. Giới thiệu cho đoàn viên, học, sinh, sinh viên và thanh niên về các công 

trình, sáng kiến tham gia Chương trình tại website: 

www.trithuctre.doanthanhnien.vn thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia 

bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu (có kế hoạch gửi kèm). 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban 

Thường vụ các Đoàn trường trực thuộc triển khai thực hiện. Kết quả báo cáo 

lồng ghép với báo cáo tháng của đơn vị. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 

- BGH các trường; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 

http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn/


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 

Số: 369 -KH/TWĐTN-TNTH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021 

 

 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức chƣơng trình Tri thức trẻ vì giáo dục 

giai đoạn 2021 - 2026 

--------- 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 

2021; cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 tại Hội nghị lần thứ 

8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và triển khai 

phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tại Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI; 

tôn vinh và phát huy vai trò của trí thức trẻ trong sự nghiệp giáo dục, Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long triển khai 

chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2021 - 2026, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Cổ vũ, tạo môi trường để thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ cống hiến, đóng 

góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước bằng các công trình, sáng kiến góp phần 

đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Tôn vinh những sáng tạo, đóng góp thực tiễn, tạo cơ hội để tuyên truyền, 

ứng dụng, nhân rộng những công trình, sáng kiến hiệu quả góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có hoạt động cụ thể tạo môi 

trường cho trí thức trẻ đề xuất các ý tưởng, sáng kiến đóng góp việc giảng dạy, 

học tập; lựa chọn và giới thiệu được ít nhất 02 công trình, sáng kiến đơn vị tham 

gia chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” hằng năm. 

- Hằng năm, cấp Trung ương hỗ trợ tối thiểu 10 công trình, sáng kiến, cấp 

tỉnh đoàn hỗ trợ tối thiểu 01 công trình, sáng kiến để nhân rộng hoặc đưa vào 

ứng dụng thực tiễn. 

II. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH 

1. Tổ chức các hoạt động tạo môi trƣờng cho trí thức trẻ thực hiện 

các công trình, đề xuất các sáng kiến trong đổi mới phƣơng pháp giáo dục 

và đào tạo 

- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh 

viên thực hiện các công trình, sáng kiến trong đổi mới phương pháp giáo dục và 

đào tạo vào chương trình phối hợp hằng năm. 

- Tổ chức tuyên dương, trao giải thưởng đối với các sản phẩm xuất sắc 

tham dự chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” hằng năm. 
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- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin của địa phương, 

đơn vị, của hệ thống cơ sở đoàn về các công trình, sáng kiến trong lĩnh vực giáo 

dục; các tấm gương tiêu biểu có đóng góp trong đổi mới phương pháp giáo dục 

và đào tạo. 

- Tổ chức các diễn đàn trao đổi, thảo luận về đổi mới phương pháp giáo 

dục và đào tạo trong thanh niên, giáo viên, giảng viên trẻ. 

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu, biểu dương các cá nhân, tập thể có các 

công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nhân rộng các công trình, sáng kiến đổi 

mới phương pháp giáo dục và đào tạo tại địa phương, đơn vị; giới thiệu với các 

cơ sở giáo dục, đào tạo; tìm kiếm nguồn lực xã hội để hỗ trợ; liên kết với các 

đơn vị để phát triển nhân rộng, ứng dụng công trình, sáng kiến. 

2. Tổ chức chƣơng trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” 

 Hằng năm tổ chức tuyên dương trao thưởng cho cá nhân, tập thể có công 

trình, sáng kiến góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 

2.1. Đối tượng tham gia   

Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người (viết tắt là “Tác giả”) là công dân 

có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, 

không quá 35 tuổi (tính đến năm tổ chức Chương trình). 

2.2. Yêu cầu về công trình, sáng kiến 

2.2.1. Nội dung công trình, sáng kiến 

Các công trình, sáng kiến tham gia chương trình thuộc 3 nhóm nội dung, 

cụ thể như sau: 

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập: Phạm vi nội dung công 

trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, 

bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học 

tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả. 

- Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu: Các công 

cụ mới - chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu 

việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.  

- Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục: Các công trình 

nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao. 

2.2.2. Tiêu chí đánh giá 

- Tính mới:  

+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu;           

tác phẩm khoa học) chưa từng được công bố bởi tác giả khác.  

+ Các sáng chế công cụ phải có tính mới, sáng tạo, chưa từng được tác giả 

khác nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế  đối với sáng chế mới; giải pháp kỹ thuật 

trong sáng chế của tác giả phải khắc phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp 

gần giống nhất. 

- Tính khả thi:  
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+ Công trình, sáng kiến (phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu; tác 

phẩm khoa học) phải có khả năng áp dụng được trong thực tiễn, giải quyết được 

vấn đề cấp thiết đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương 

hoặc cả nước hiện nay.    

+ Sáng chế công cụ phải có khả năng sản xuất công nghiệp, hỗ trợ đắc lực 

cho việc dạy học và thực hành, thí nghiệm của giáo viên, học sinh. 

- Không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Không có tranh chấp về bản 

quyền với các cá nhân, tổ chức khác. 

2.3. Cách thức đăng ký 

Tác giả đăng ký dự thi và gửi bộ hồ sơ dạng file .docx hoặc .doc tại 

website http://trithuctre.doanthanhnien.vn/, gồm các tài liệu bắt buộc:  

-Bản đăng ký theo mẫu của chương trình. 

-Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4). 

-Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản 

vẽkỹthuật kèm theo (nếu có) 

2.4.Thời gian, hình thức tổ chức chương trình 

- Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ: Từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm (năm 

2021 dự kiến tổ chức họp báo giới thiệu chương trình vào ngày 28/4/2021). 

- Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ: Từ ngày 01/5 đến 31/9 hằng năm, thí sinh 

đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại website của Chương trình. 

- Bình chọn trực tuyến: Tổ chức bình chọn hàng tháng tại website của 

Chương trình. 

- Talkshow trực tuyến: Tổ chức 01 lần/tháng trong thời gian đăng ký dự 

thi và nộp hồ sơ. Khách mời là các tác giả đã và đang tham gia dự thi, các nhà 

khoa học, nhà giáo dục, đại diện các bộ ngành chức năng. 

- Sơ khảo và tổ chức Ngày hội “Tri thức trẻ vì giáo dục”: Trước ngày 15/10 

hằng năm, Hội đồng Giám khảo đánh giá, xếp loại và lựa chọn 10 công trình, sáng 

kiến tiêu biểu vào vòng phát triển dự án. Các công trình, sáng kiến này sẽ được giới 

thiệu, trưng bày tại Ngày hội “Tri thức trẻ vì giáo dục” cùng với các tác phẩm tiêu 

biểu các năm trước vào tháng 11 hàng năm. 

- Phát triển dự án: Từ ngày 15/10 năm tổ chức sự kiện tới ngày 31/3 năm 

kế tiếp, 10 công trình, sáng kiến tiêu biểu được Ban Tổ chức đầu tư kinh phí, hỗ 

trợ đội ngũ tư vấn để phát triển hoàn thiện sản phẩm, ứng dụng vào thực tiễn. 

- Chấm chung khảo và Lễ trao giải: Tổ chức trong tháng 4 của năm tiếp 

theo thời điểm phát động. 

3. Cơ cấu giải thƣởng 

3.1. Các giải thưởng chính 

- Các công trình, sáng kiến lọt vào vòng phát triển dự án: Ban tổ chức sẽ 

hỗ trợ kinh phí, đội ngũ tư vấn để phát triển dự án ứng dụng vào thực tế. Hình 

thức hỗ trợ chi tiết dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Giám khảo. 

- Các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết toàn quốc:  
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+ Số lượng: Tối đa 10 công trình, sáng kiến. 

+ Phần thưởng: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng nhận của 

chương trình; Tiền thưởng: 10.000.000đ/01 công trình, sáng kiến. 

- Các công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất hằng năm:  

+ Số lượng: Tối đa 05 công trình, sáng kiến (số lượng cụ thể trên cơ sở đề 

xuất của Hội đồng Giám khảo). 

+ Phần thưởng: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giấy chứng 

nhận của chương trình; Tiền thưởng: 100.000.000đ/01 công trình, sáng kiến. 

3.2. Các giải thưởng phụ 

- Dành cho tác giả: 

+ Mỗi tháng, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn nhiều nhất được 

tham gia vòng sơ loại và trao tiền thưởng trị giá 2.000.000đ. 

+ Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, 01 công trình, sáng kiến được bình chọn 

nhiều nhất được cấp giấy chứng nhận của chương trình và trao tiền thưởng trị 

giá 10.000.000đ. 

+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương 

trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu 

biểu nhất của tác giả là học sinh, sinh viên. 

+ Ban Tổ chức dành 05 phần thưởng gồm giấy chứng nhận của chương 

trình và tiền thưởng trị giá 2.000.000đ cho 05 công trình hoặc sáng kiến tiêu 

biểu nhất của tác giả chưa từng công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

- Dành cho tập thể: Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều hồ sơ hợp 

lệ gửi tham gia chương trình nhất: 5.000.000đ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Tổ chức họp báo phát động chương trình, lễ trao giải chương trình Tri 

thức trẻ vì giáo dục hằng năm. 

- Tổ chức diễn đàn triển khai chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục hằng 

năm tại các thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Thành lập Hội đồng Giám khảo sơ khảo, chung khảo xét chọn các công 

trình, sáng kiến để trao giải thưởng. 

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Phát hiện, vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để                   

giới thiệu xét trao giải thưởng; phấn đấu mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

giới thiệu ít nhất 05 công trình, sáng kiến, riêng thành đoàn Hà Nội, thành đoàn                    

TP. Hồ Chí Minh giới thiệu ít nhất 10 công trình, sáng kiến.  

- Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham gia 

Chương trình tại website Chương trình và thông tin cho đoàn viên, thanh niên 

tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu. 
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- Tổ chức các hoạt động tuyên dương các công trình, sáng kiến tiêu biểu; 

vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhân rộng, phát huy các công trình, 

sáng kiến có ứng dụng thực tiễn tại đơn vị; giúp đỡ các trí thức trẻ tiếp tục phát 

huy tại địa phương, đơn vị. 

* Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Đơn vị thường trực Chương trình“Tri thức 

trẻ vì giáo dục” - Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, số 64 Bà Triệu, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, điện thoại: 024.6263.1850 (trong giờ hành chính), 

email: trithuctrevigiaoduc@gmail.com.  

 

  
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ,   

  CTCP Tập đoàn Thiên Long; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Các cơ quan báo chí thuộc TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;  

- Lưu VP, TNTH. 

TM. BAN BÍ THƢ TRUNG ƢƠNG ĐOÀN  

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

(đã ký) 

 

 

 

Bùi Quang Huy 
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