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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI1 
 

             Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo  

“Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” 

 

1. Thông tin Cá nhân/tập thể tham gia: 

STT Họ tên 
CMND/CCCD, 

ngày và nơi cấp 
Địa chỉ  

Điện thoại/email 

liên lạc 

1     

2     

…     

2. Tên Sáng kiến: 

STT Sáng kiến 

1.  

2.  

…  

 

3. Tên Sản phẩm 

STT Sản phẩm 

1.  

2.  

…  

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020 

              Người đăng ký đại diện 

                    (Đại diện ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 
1 Mỗi cá nhân/tập thể có thể tham gia nhiều “Sáng kiến” và “Sản phẩm”, hoặc có thể tham gia 

từng phần dự thi riêng rẽ. 

- Mẫu phiếu đăng ký 

dự thi và thuyết minh 

Sáng kiến/ Sản phẩm 

mã số của BTC: 

………………..   
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BẢN THUYẾT MINH SÁNG KIẾN2 
------------------------------- 

             Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo  

“Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” 

 

 

1. Tên Sáng kiến: 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

. ...........................................................................................................................  

2. Ứng dụng của Sáng kiến vào thực tế ( địa phương, nơi chốn và vấn đề cần 

giải quyết cụ thể về an toàn giao thông (khuyến khích thuyết minh bằng hình vẽ, 

mô hình mô phỏng cụ thể ):   

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

3. Giải pháp công nghệ: nêu rõ các giải pháp công nghệ được sử dụng; tính ưu 

việt, sáng tạo trong giải pháp. 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

4. Tính thuyết phục của Sáng kiến và Mô hình so với trước khi áp dụng giải 

quyết vấn đề cấp bách về an toàn giao thông ( ý nghĩa kinh tế, xã hội đối với cá 

nhân, cộng đồng và chính phủ)  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

 ..........................., ngày ...    tháng  ...     năm 2020      

 Người chịu trách nhiệm 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 
2 Mỗi Sáng kiến có một bản thuyết minh riêng và độc lập. Phần thuyết minh là phần bắt buộc 

đối với tất cả các “Sáng kiến” dự thi; tác giả có thể trình bày lại theo mẫu trên nhưng không 

quá 03 (ba) trang A4. 
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BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM3 
------------------------------- 

             Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo  

“Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” 

 

1. Tên Sản phẩm: 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

. ...........................................................................................................................  

2. Mô tả tính năng, giải pháp công nghệ, cách thức sử dụng của ứng dụng 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

3. Các điểm ưu việt, sáng tạo trong giải pháp công nghệ và ứng dụng thực tế. 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

4. Giấy Chứng nhận chất lượng, giải thưởng...của Sản phẩm (Nếu có): ghi đầy 

đủ thông tin và bản são kèm theo. 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

5. Điểm số trung bình và đánh giá của người sử dụng dành cho sản phẩm trên 

thư viện số của hệ điều hành tương ứng, được bình bầu bằng các tổ chức, cơ 

quan có thẩm quyền: 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

6. Hướng phát triển của sản phẩm trong tương lai như thế nào 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

 ..........................., ngày ...    tháng  ...     năm 2020      

 Người chịu trách nhiệm 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
3 Mỗi Sản phẩm có một bản thuyết minh riêng và độc lập. Phần thuyết minh là phần bắt buộc 

đối với tất cả các “Sản phẩm” dự thi; tác giả có thể trình bày lại theo mẫu trên nhưng không 

quá 03 (ba) trang A4. 
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GIẤY CAM KẾT4 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo 

“Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” 

 

Thông tin Cá nhân/tập thể tham gia: 

STT Họ tên 
CMND/CCCD, 

ngày và nơi cấp 
Địa chỉ Điện thoại/email liên lạc 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

… 
 

 
   

 

Chúng tôi xin cam kết các Sáng kiến/Sản phẩm trên là ý tưởng của cá nhân/tập thể sở hữu theo thông tin đăng ký và không có bất 

kỳ tranh chấp và mâu thuẫn nào về quyền sở hữu các Sáng kiến/Sản phẩm trên. 

 

..........................., ngày ...  tháng  ...  năm 2020      

                 Người chịu trách nhiệm 

                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
4 Bản cam kết là phần bắt buộc khi tham gia Cuộc thi 


