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Nội dung  trình bày 

 1. Bức tranh hoạt động NCKH Sinh viên 

 

 2. Đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt 

động NCKH Sinh viên 

 

 3. Giới thiệu chương trình Vườn ươm khoa 

học thanh niên 



LOGO Một số hoạt động hỗ trợ 

sinh viên NCKH 

41 chương trình tập huấn về tư duy sáng tạo 

cho hơn 2.250 lượt đoàn viên thanh niên;  

8 khóa học đào tạo về nghiên cứu khoa học cho 

hơn 600 lượt đoàn viên thanh niên;  

50 chương trình triển khai các hoạt động sáng 

tạo, nghiên cứu khoa học cho 10.000 lượt đoàn 

viên thanh niên thành phố.  

30 lớp tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ 
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Sự phát triển của Giải thưởng Euréka 

Các chỉ số Năm 2016 Năm 2017 

Số trường 75 85 

Số tỉnh thành 18 19 

Số đề tài 621 777 

Số sinh viên tham gia 1435 1758 
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100% các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức các hoạt 

động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.  

Một số cuộc thi sáng tạo, học thuật cấp khoa, cấp 

trường đã tạo được tiếng vang lớn và thu hút đông đảo thí 

sinh tham gia như: “Vườn ươm Mendel”, cuộc thi “Ý 

tưởng sáng tạo S-idea”, giải thưởng sinh viên nghiên cứu 

khoa học “Đột phá”, hội thi “Sáng tạo sản phẩm mới”, 

“Nhà Kinh tế trẻ”, “Dynamic”.  

Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều chương trình hội thảo, 

hội nghị khoa học dành cho nhà khoa học trẻ, giảng viên 

trẻ, sinh viên tham gia.  
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Một số khó khăn trong hoạt 

động Sinh viên NCKH 

- Sự quan tâm của sinh viên chưa đều;  

- Công tác truyền thông các chương trình đổi mới sáng 

tạo, nghiên cứu khoa học chưa đến được với đông đảo 

sinh viên;  

- Kinh phí của các trường dành cho hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên còn hạn chế;  

- Áp lực thời gian học tập làm cho sinh viên ngại 

nghiên cứu, chưa thật sự đam mê;  

- Chưa phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ trong 

hướng dẫn sinh viên NCKH… 
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2.1 Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị báo cáo khoa học 

trong sinh viên và cán bộ giảng dạy trẻ liên trường - 

cùng chuyên ngành.  

2. Đề xuất một số giải pháp 
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2.2. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động NCKH Sinh viên 

Trường Số đề tài SV 

(2017) 

Kinh phí hỗ trợ 

cho SV NCKH 

(triệu đồng) 

Đại học Mở TP. HCM 135 379 

Đại học Công nghệ TP. HCM 271 197 

Đại học Tôn Đức Thắng 66 160 

Đại học Y Dược TP. HCM 45 225 

Đại học Nông Lâm TP. HCM 50 1.000 

2.Đề xuất một số giải pháp 
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2. Đề xuất một số giải pháp 

2.3. Phát huy vai trò của cán bộ giảng viên trẻ 

- Trực tiếp tham gia các đề tài nghiên cứu; 

- Tổ chức các cuộc thi sáng tạo; ý tưởng sáng tạo; 

- Quản lý thư viện khoa tạo điều kiện tốt nhất về 

thời gian và không gian cho sinh viên tham khảo 

tài liệu; 

- Biên dịch các tài liệu nước ngoài mới nhất cung 

cấp cho sinh viên tiếp cận. 

- Phát huy Chi đoàn giảng viên  
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2.4. Phát huy vai trò của hệ thống câu lạc bộ - đội 

- nhóm học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học 

2. Đề xuất một số giải pháp 
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5.Đưa phương pháp nghiên cứu chuyên ngành vào 

chương trình giảng dạy bậc Đại học - Cao Đẳng 

2. Đề xuất một số giải pháp 
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2.6. Vận dụng linh hoạt các cơ chế tuyên dương, khen 

thưởng khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học 

2. Đề xuất một số giải pháp 

UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại 

học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM năm 2018. 

tỷ lệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia 

hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2018 đạt 

từ 20% trở lên; trên 90% các trường công lập tổ 

chức ít nhất mỗi năm 1 Hội thảo khoa học cấp 

trường;  
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Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp cho thủ trưởng các cơ sở xem xét quyết định 

cộng thêm điểm vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học cho các 

sinh viên có công trình đạt Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" do Bộ 

tổ chức (trừ những sinh viên đã tốt nghiệp). 

Tổng số điểm tối đa cho 01 công trình: 

- Giải Nhất: 0,4 điểm 

- Giải Nhì: 0,3 điểm 

- Giải Ba: 0,2 điểm 

- Giải Khuyến khích: 0,1 điểm 

Điểm trung bình chung học tập sẽ là căn cứ để xét cấp học bổng, xét chuyển 

tiếp vào bậc cao học và các quyền lợi khác. 
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CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM KHOA HỌC THANH NIÊN được 
thực hiện theo thỏa thuận hợp tác số 03102016 ngày 3/10/2016 được ký 
giữa Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Công ty Cổ 
phần Công nghệ Việt Á. 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
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MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
 

•Khuyến khích, tạo điều kiện; phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức 

sáng tạo của tuổi trẻ thành phố => đề ra các mô hình - giải pháp 

mới, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của 

thành phố và đất nước. 

•Tìm kiếm những công trình nghiên cứu có khả năng thương mại 

hóa, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. 

•Góp phần ươm tạo các nhà khoa học cho thành phố và đất nước. 
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Một số 

hình ảnh 

của 

chương 

trình 

Vườn 

ươm 

Khoa học 

Thanh 

niên 

28 



LOGO 

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam 
đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP.HCM. Độ 
tuổi của chủ nhiệm đề tài: tối đa không quá 35 tuổi 

 

- Không giới hạn số lượng, độ tuổi của cố vấn chuyên môn và 
cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài. 

 

- Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài phải có chuyên 
môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ mà mình đăng ký. 

 

- Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm 
quá 2 đề tài, hoặc 1 dự án cấp thành phố (cho đến khi nghiệm 
thu).  

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH 
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- Đề tài nghiên cứu phải đảm bảo có giá trị khoa học và công 
nghệ, có tính mới, tính sáng tạo, tính cấp thiết, tính thực tiễn, 
và tính khả thi. 

 

- Đề tài cùng nội dung nghiên cứu (nhưng đã, đang hoặc chờ 
nhận kinh phí nghiên cứu thuộc ngân sách Nhà nước hoặc các 
nguồn vốn khác) không được đăng ký sơ tuyển. 

 

- Thời gian thực hiện đề tài là 12 tháng. 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
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ƯU TIÊN CÁC ĐỀ TÀI 
LĨNH VỰC KHOA HỌC 

TỰ NHIÊN 

 

 

1. Công nghệ Sinh học, Y - 

Dược (70%) 

2. Các lĩnh vực khác (30%) 
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CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM  

KHOA HỌC THANH NIÊN 

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 
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KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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QUỸ KHCN 

VIỆT Á 

(2 TỶ/NĂM) 

100 – 150 tr 

(1 đề tài) 

20 đề tài được duyệt/năm 
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► Thuyết minh đề tài (Theo mẫu) 

► Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên. 

• Số lượng hồ sơ: 1 bản chính và 5 bản sao 

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:  

- Chương trình Vườn ươmKhoa học Thanh niên: quanh năm (theo quý) 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN 
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Đợt Thời gian nộp hồ sơ Thời gian thông báo kết 

quả sơ tuyển 

1 Từ ngày 01/1 đến 31/3 Tháng 4 trong năm 

2 Từ ngày 01/4 đến 30/6 Tháng 7 trong năm 

3 Từ ngày 01/7 đến 30/9 Tháng 10 trong năm 

4 Từ ngày 01/10 đến 31/12 Tháng 1 năm sau 
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5 LÝ DO NÊN THAM GIA  

CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM KHOA HỌC THANH NIÊN 
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1. Nguồn kinh phí dồi dào, không giới hạn. 

2. Nhận hồ sơ liên tục quanh năm. 

3. Thời gian công bố kết quả nhanh (tối đa 1 tháng). 

4. Thủ tục quyết toán đơn giản 

5. Được hỗ trợ kinh phí tiến hành thực nghiệm 

nhiều lần (nếu cần). 
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CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ CƠ QUAN CHỦ TRÌ: 

Trung tâm Phát triển KH & CN Trẻ 

Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

(028) 38233363 - 0909.065.119 (Gặp Sơn Giang);  

Email: vuonuomtst@gmail.com 

Download mẫu hồ sơ tại website Trung tâm: 

www.khoahoctre.com.vn  

 vào mục Chương trình Vườn ươm.  
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CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM KHOA HỌC THANH NIÊN 

mailto:khoahoctre@gmail.com

