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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 01 năm 2022
KẾ HOẠCH
Tổ chức Triển lãm “Mai vàng Huế - Tuyệt tác mùa Xuân”
Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Tiềm năng phát
triển và định hướng bảo tồn các giống Mai vàng Huế”, Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) tổ chức “Triển lãm Mai vàng Huế - Tuyệt tác mùa Xuân”, bao gồm các
nội dung như sau.
I. MỤC ĐÍCH
- Tuyên truyền quảng bá, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm Mai vàng Huế
nhằm tôn vinh, quảng bá và lan tỏa những giá trị về văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và
thương hiệu Mai vàng Huế trong dịp Tết Nguyên đán - Nhâm Dần 2022.
- Tạo sân chơi ý nghĩa để các chuyên gia, nghệ nhân, những người yêu thích
nghệ thuật chơi mai có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về phương pháp trồng và
chăm sóc Mai vàng.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Ngày 9-10/02/2022
2. Địa điểm: Khu vực trước Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội - Huế.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung
a) Tổ chức triển lãm, trưng bày, trình diễn các tác phẩm Mai vàng Huế
- 14h, ngày 09/02/2022: Hoàn thanh việc trưng bày các tác phẩm.
- Trưng bày, giới thiệu đến hết ngày 10/02/2022.
b) Bình chọn và trao giải cho các tác phẩm Mai vàng Huế
- 15h-17h, ngày 09/02/2022: Hội đồng bình chọn tổ chức đánh giá, đề xuất 05
tác phẩm để Ban Tổ chức trao Giải “Mai vàng Huế - Tuyệt tác mùa Xuân”.
(Mỗi giải có trị giá 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức)
- Ngày 10/02/2022: Tổ chức trao Giải “Mai vàng Huế - Tuyệt tác mùa Xuân”
tại Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tiềm năng phát triển và định hướng bảo tồn các
giống Mai vàng Huế” (theo chương trình của Hội thảo).
2. Quy mô, đối tượng tham gia triển lãm
- Quy mô: Dự kiến 30-50 tác phẩm Mai vàng Huế.
- Đối tượng: các cá nhân, tổ chức có tác phẩm Mai vàng trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế (cá nhân, tổ chức tham gia tối đa không quá 03 tác phẩm; các tác
phẩm phải gắn thẻ tên, địa chỉ tác giả).
3. Cơ quan tổ chức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế.
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- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hội Mai
vàng Huế, các chuyên gia, nghệ nhân, những người yêu thích Mai vàng Huế.
IV. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND và UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Đại diện Lãnh đạo các UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đại diện Công ty Công viên Cây xanh, Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong;
- Các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia triển lãm;
- Các cơ quan truyền thông - báo chí;
- Người dân và du khách trên địa bàn.
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2022 của Sở KH&CN.
- Kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
- Liên hệ với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cô đô Huế chuẩn bị, bố trí không
gian, mặt bằng triển lãm, đón tiếp đại biểu tham dự.
- Thiết kế, in pano, phướn để bố trí tại triển lãm.
- Chuẩn bị nội dung tổ chức trao giải “Mai vàng Huế-Tuyệt tác mùa Xuân”.
- Thông báo, mời các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia Triển lãm (tổng hợp
danh sách và liên hệ các tác giả đăng ký tham gia).
- Tham mưu thành lập Hội đồng bình chọn Giải “Mai vàng Huế - Tuyệt tác
của mùa Xuân”.
2. Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa hoc
- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về triển lãm.
- Thiết kế font, hình ảnh (chiếu lên màn hình Led) phục vụ Lễ trao Giải.
3. Các đơn vị liên quan
- Phối hợp tổ chức thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Triển lãm “Mai vàng Huế - Tuyệt tác mùa
Xuân”, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN và các cá nhân, tổ chức
liên quan triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c)
- GĐ, các PGĐ Sở KH&CN;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN;
- Các cá nhân, tổ chức mời tham gia Triển lãm.
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hồ Thắng
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