
 

 

THỂ LỆ 

Giải thưởng INSEE Prize 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Khuyến khích và tôn vinh những sáng kiến của sinh viên hướng đến xây dựng bền 
vững, bảo vệ môi trường đồng thời tạo ra giá trị cho xã hội. 

- Tạo điều kiện cho sinh viên có thể vận dụng được kiến thức, lý thuyết để áp dụng 
vào thực tế. Ngoài ra, khuyến khích sinh viên có cơ hội sáng tạo và trải nghiệm; 

- Tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế và triển khai dự 
án cụ thể; 

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng của sinh 
viên. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn 
quốc; khuyến khích sinh viên năm cuối. 

- Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 3 thành viên, có 
thể là sinh viên ở cùng trường hoặc ở các trường khác nhau). 

- Lưu ý: Các đề tài đã vào vòng chung kết của Giải thưởng INSEE Prize (trước đây 
là Holcim Prize) các năm trước sẽ không được tiếp tục tham gia. 

III. NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Tiêu chí đánh giá: 

- Ứng dụng các giải pháp hướng đến Môi trường Bền vững. 

- Ứng dụng các giải pháp hướng đến Xây dựng Bền vững. 

- Tạo ra giá trị cho xã hội 

- Khả năng áp dụng thực tế: sử dụng ngân sách 200 triệu đồng của từ INSEE và 
hoàn thành trong vòng 6 tháng. 

- Sáng tạo. 

- Các tiêu chí cộng điểm đặc biệt: 

          + Cam kết hỗ trợ ngân sách từ đơn vị thụ hưởng, tối thiểu 20% giá trị dự án. 

          + Phương án sáng kiến huy động vốn từ các đối tác phù hợp để vận hành dự 
án sau khi bàn giao. 

3. Quy trình giải thưởng: 

3.1. Vòng Sơ tuyển 

- Hạn cuối nộp bài dự thi: 30/06/2022 

- Đăng ký tham gia:  

          +  Hoàn thành bài thi theo mẫu và gửi về email: Insee.Prize-
vnm@siamcitycement.com 

          +  Các ý tưởng phù hợp với tiêu chí giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức giới 
thiệu các chuyên gia tư vấn để hoàn thiện bài dự thi. 



 

 

- Hình thức đánh giá: Ban Tổ chức thẩm định và công bố kết quả các ý tưởng được 
tham gia vòng Bán kết vào tháng 07/2022 qua các kênh truyền thông của Giải 
thưởng. 

3.2. Vòng Bán kết 

- Thể lệ: Hội đồng Giám khảo chọn ra 15- 20 dự án xuất sắc nhất để tham gia vào 
vòng Bán kết. 

- Thời gian (dự kiến): 07-08/2022 

- Hình thức đánh giá: Nhóm tác giả trình bày ý tưởng cho Hội đồng Giám khảo. 

- Số lượng bài dự thi được chọn: sau vòng Bán kết, Ban Tổ chức sẽ công bố dự án 
xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết. 

3.3. Vòng Chung kết 

- Thời gian (dự kiến): 09/2022 

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

- Hình thức tổ chức: sẽ thông báo sau. 

3.4. Thực tập tại INSEE. 

- Giai đoạn 1: Cùng INSEE triển khai dự án 

- Giai đoạn 2: Sau khi bàn giao dự án thành công, các thành viên trong nhóm sẽ 
được thực tập ở các phòng ban phù hợp trong Công ty TNHH Siam City Cement 
(Việt Nam) trong tối thiểu 3 tháng. 

- INSEE sẽ hỗ trợ khoản chu cấp phù hợp hàng tháng trong suốt thời gian thực tập; 
các sinh viên thực tập cần chủ động chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian này. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng (*) 

- 02 giải Lĩnh vực - trị giá 10.000.000 (*) đồng/giải. 

 + Giải Môi trường 

 + Giải Xây dựng Bền vững 

- 02 giải khuyến khích - trị giá 5.000.000 đồng (*) /giải. 

- hỗ trợ 20 đề tài tham gia Bán kết: 1.000.000 (**) đồng/đề tài. 

- (*): Nhóm đạt giải Nhất sẽ được INSEE hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí triển khai ý 
tưởng lên đến 200.000.000 đồng. 

- Tiền giải thưởng (*) sẽ được chuyển khoản cho cá nhân hoặc đại diện nhóm tác 
giả trong vòng 15 ngày làm việc sau khi Lễ trao giải được tổ chức. Ý tưởng đoạt 
giải phải chịu trách nhiệm về khoản thuế thu nhập hoặc lệ phí liên quan đến giải 
thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- (**): BTC có thể trao quà bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tối thiểu tương 
đương. 

- Tiền hỗ trợ triển khai dự án sẽ giải ngân theo tiến độ thỏa thuận giữa nhóm đạt 
giải và Ban Tổ chức. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ DỰ THI 

- Các tác giả, nhóm dự thi phải tuân thủ thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi, trong đó 
phải đảm bảo:  

           + Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả 



 

 

           + Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần 
hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã đưa vào sử dụng của 
các cá nhân, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài. Trong thời gian diễn ra 
cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả không được sử dụng sản phẩm gia cuộc thi này để 
tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.  

- Hội đồng tuyển chọn không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi 
không đến được Hội đồng tuyển chọn do lỗi kỹ thuật.  

- Hội đồng tuyển chọn không trả lại bài dự thi.  

- Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả dự thi phải thông báo với Ban tổ chức 
cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi.  

- Trong trường hợp tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi 
đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.  

- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện 
theo quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải chịu trách nhiệm. 

- Trong mọi vấn đề phát sinh, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối 
cùng. 


