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THÔNG BÁO CUỘC THI “Ý TƯỞNG TÁI CHẾ” 

 

Kính gửi:  Các chi đoàn, chi hội trực thuộc LCĐ, LCH Viện Kỹ thuật Hóa học 

                  Các sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Kỳ học 20122 năm học 2012-2013 LCĐ, LCH SV Viện Kỹ thuật Hóa học tổ chức CUỘC THI 

“Ý TƯỞNG TÁI CHẾ” với nội dung như sau: 

 

1. Mục đích: 

- Cuộc thi “Ý tưởng tái chế” là một cuộc thi được tổ chức lần đầu tại trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội  nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, phát triển khả năng sáng 

tạo, kích lệ tinh thần học tập của các bạn sinh viên trong trường.  

- Cuộc thi cho các ý tưởng tốt nhất về việc sử dụng các tài sản bỏ đi hoặc chưa được 

tận dụng đúng mức. 

- Cuộc thi là nơi khẳng định khả năng của các bạn sinh viên trường Đại học Bách 

Khoa Hà Nội trong việc đưa lý thuyết vào ứng dụng trong thực tế đời sống, góp phần 

xây dựng thói quen nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang theo học trường đại học Bách Khoa Hà Nội. 

Sinh viên có thể tham gia theo nhóm, mỗi nhóm từ 2 - 5 người. 

3. Nội dung thi: Sinh viên xây dựng ý tưởng để tận dụng tối đa tài nguyên thiên nhiên, tích 

kiệm năng lượng, sức lao động, tài sản bỏ đi…với mục đích giúp cuộc sống tốt hơn, xanh 

và sạch hơn. Sinh viên gửi đơn đăng ký tham gia cuộc thi và bài thi theo mẫu qua email 

cho Ban tổ chức theo địa chỉ ytuongtaiche.bk@gmail.com 

- Thời gian giửi bài thi kèm đơn đăng ký tham gia chương trình: 17/03/2013 đến 17h 

ngày 30.4.2013 

- Thời gian trao giải: tuần lễ nghiên cứu khoa học trường đại học Bách Khoa HN 

tháng 5/2013 

4. Hình thức thi 

a. Sản phẩm thực : Sinh viên tham gia cuộc thi thể hiện ý tưởng tái chế của mình bằng 

cách chế tạo ra sản phẩm từ ý tưởng của mình. kèm theo bản thuyết trình về ý tưởng. 
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b. Sản phẩm dưới dạng phim hoặc bản vẽ: Sinh viên thể hiện ý tưởng tái chế bằng phim 

mô phỏng hoặc bằng bản vẽ, có thể sử dụng một số phần mềm chuyên ngành. 

 Lưu ý: Một sinh viên có quyền tạo nhiều sản phẩm để tham gia cuộc thi và đưa ra 

nhiều ý tưởng tham gia khác nhau.  

Cá nhân hoặc tổ chức tham gia gửi ý tưởng tới ban tổ chức theo mẫu sau: 

 Tên của ý tưởng 

 Hình ảnh đại diện cho ý tưởng 

 Sản phẩm mô phỏng ý tưởng 

 Bản thuyết trình về ý tưởng 

 Nguồn cảm hứng cho ý tưởng tái chế của bạn? 

 Liệt kê chi tiết mọi tính năng đặc biệt trong ý tưởng của bạn. 

 Bạn có muốn hiện thức hóa ý tưởng của bạn không? Nếu có thì kế 

hoạch của bạn là gì? 

 

 
 



5. Tiêu chí chấm thi: 

- Tính sáng tạo và khoa học (5đ): Các sản phẩm có sự sáng tạo, độc đáo để tận 

dụng triệt để các nguyên vật liệu phế thải hoặc chưa được sử dụng đúng mức. 

Sản phẩm có ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật của Việt Nam và Thế 

giới… 

- Tính ứng dụng ( 2,5đ): các sản phẩm có thể ứng dụng rộng rãi, đem lại hiểu quả 

kinh tế cho xã hội, thân thiện với môi trường… 

- Tính hiệu quả (2,5đ): Các sản phẩm góp phần giảm giá thành, tiết kiệm nguyên 

vật liệu và sức lao động… 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

 1 giải nhất: Bằng khen + giấy chứng nhận chương trình + 2.000.000đ 

 1 giải nhì: Bằng khen + giấy chứng nhận chương trình + 1.000.000đ 

 2 giải khuyến khích,mỗi giải gồm: Bằng khen+ giấy chứng nhận chương 

trình + 500.000đ 

BTC không có giải phụ nào khác. 

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình mà LCĐ – LCH SV Viện Kỹ thuật 

Hóa học tổ chức trong học kỳ 20122, rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các 

chi Đoàn/chi Hội thành viên, các sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mọi ý 

kiến thắc mắc xin vui lòng email đến chương trình theo địa chỉ 

ytuongtaiche.bk@gmail.com  

Thông tin cụ thể của chương trình được đăng trên facebook: 

http://www.facebook.com/ytuongtaichebk 

Thường trực ban tổ chức: SV. Nguyễn Thùy Trang (0988 230691) 

 

 

 
TM Ban tổ chức 

Trưởng ban 
 

TS. Nguyễn Việt Cường 

Bí thư LCĐ Viện Kỹ thuật Hóa học 
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