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Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng cuộc thi Khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Thừa Thiên Huế năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban tổ
chức cuộc thi) xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Trao giải thưởng cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân đạt giải thưởng
cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 nhằm tôn
vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng, góp phần hiện
thực hóa Đề án Cố đô Khởi nghiệp;
- Tuyền truyền, tạo sự thu hút, sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối
với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển, khởi dậy tinh thần
khởi nghiệp trong cộng đồng.
2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức chu đáo, đạt hiệu quả cao, đảm bảo các biện pháp an toàn
phòng, chống dịch Covid-19.
- Thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ để đưa kết quả nghiên cứu, sáng
tạo ra thị trường.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: dự kiến 09 giờ 00, ngày 18/12/2021 (thứ Bảy);
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Silk Path Grand (số 02 đường Lê Lợi, thành
phố Huế).
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Chương trình được truyền hình trực tiếp: trên sóng Đài Phát thanh và Truyền
hình Thừa Thiên Huế.
2. Nội dung Chương trình
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Thời gian

Nội dung

08h30-09h00 Đón tiếp đại biểu
09h00-09h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
09h05-09h10

Phát biểu khai mạc và chào mừng
của lãnh đạo UBND tỉnh

Thực hiện
Sở KH&CN
MC (Đài TRT)
Mời Lãnh đạo UBND tỉnh

Báo cáo tổng kết cuộc thi Khởi
Ông Hồ Thắng,
09h10-09h20 nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa
Giám đốc Sở KH&CN,
Thiên Huế năm 2021
Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi
Trình chiếu phóng sự tổng hợp về
09h20-09h25
Sở KH&CN
cuộc thi
Trao Giấy chứng nhận cho các tổ
09h25-09h30 chức, cá nhân tham gia cuộc thi
Ban Tổ chức Cuộc thi
(vào vòng Bán kết và Chung kết)
09h30-10h00 Trao Giải thưởng cuộc thi
10h05-10h10

Trao Giấy chứng nhận cho các nhà
tài trợ Giải thưởng cuộc thi

Mời Lãnh đạo UBND tỉnh
Ban Tổ chức Cuộc thi

10h10-10h15 Bế mạc
Sở KH&CN
3. Thành phần mời: Dự kiến khoảng 60 đại biểu, gồm:
- Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
- Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
- Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo Đại học Huế; Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp
hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Quỹ Đầu
tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
- Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi;
- Các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận, giải thưởng (Mời
đại diện 1-2 người/tổ chức, nhóm cá nhân);
- Các nhà tài trợ cho giải thưởng cuộc thi năm 2021;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa
bàn: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành
phố Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Thử nghiệm
Đo lường và Thông tin khoa học .
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III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ bố trí cho
Sở Khoa học và Công nghệ thuộc dự toán triển khai “Đề án án Cố đô khởi nghiệp
năm 2021”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở:
- Chuẩn bị kinh phí Giải thưởng và thủ tục tài chính nhận giải, hoa tặng trao
giải thưởng, phối hợp phát hành giấy mời;
- Đón tiếp đại biểu, tiếp khách, đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch
Covid-19;
- Bố trí người chuẩn bị cup, hoa để trao, công tác hậu cần, khánh tiết Lễ tổng
kết và trao giải.
2. Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo:
- Tổ chức họp bàn công tác triển khai; liên hệ Đài Phát thanh và Truyền hình
Thừa Thiên Huế chuẩn bị truyền hình trực tiếp, xây dựng film tổng kết Cuộc thi;
- Xây dựng kịch bản, chương trình; chuẩn bị báo cáo tổng kết, dự thảo phát biểu
khai mạc và chào mừng;
- Lập danh sách khách mời, chuẩn bị hội trường, cup trao giải, Giấy chứng
nhận, và một số hoạt động phục vụ tại Lễ tổng kết và trao giải.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi;
- GĐ, các PGĐ Sở KH&CN;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN;
- Lưu: VT, QLCN.

GIÁM ĐỐC

Hồ Thắng

3

