UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 843/KH-SKHCN

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ khai trương Sàn Giao dịch công nghệ
và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Sở
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 45 năm
ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ (03/5/1977-03/5/2022) và Chào mừng
ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2022, Sở KH&CN ban hành Kế
hoạch tổ chức Lễ khai trương Sàn Giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu
công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Lễ khai trương), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khai trương Sàn Giao dịch công nghệ góp phần nâng cao năng lực và hiệu
quả hoạt động, với vai trò là tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ,
thúc đẩy các hoạt động mua - bán, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo môi trường và công cụ thuận lợi giúp các đơn vị,
doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại hóa,
chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ của các viện, trường, cơ quan
nghiên cứu…vào sản xuất, kinh doanh.
- Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đi vào hoạt động sẽ
nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường liên kết giữa các Điểm kết nối
trên toàn quốc, hỗ trợ xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia
công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp với nhà khoa học,
doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ,
phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức khai trương phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương
hình thức, lãng phí; thu hút đông đảo VC-NLĐ hưởng ứng.
- Việc phối hợp, triển khai thực hiện kế hoạch này phải đảm bảo tiến độ, chất
lượng, hiệu quả, đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Xác định rõ trách nhiệm các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực
hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc để kịp thời điều
chỉnh các hoạt động phù hợp với các nhiệm vụ được giao.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian, địa điểm tổ chức
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a) Thời gian: 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2022.
b) Địa điểm: Tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, số 118
Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.
2. Thành phần tham dự (Danh sách kèm theo)
- Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban ngành liên quan;
- Đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.;
- Đại diện lãnh đạo Đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Đại học Huế và các đơn vị thành viên;
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức KH&CN;
- Đai diện Cơ quan báo chí, truyền thông;
- Trưởng các đơn vị thuộc Sở KH&CN.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Chương trình dự kiến
TT Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

9h50-10h00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

2

10h00-10h20

Chương trình nghệ thuật chào
Ban tổ chức
mừng

3

10h20-10h25

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

10h25-10h30

Ông Hồ Thắng
Phát biểu khai trương của Lãnh đạo
Giám
đốc
Sở Khoa học và Công nghệ
KH&CN

5

10h30-10h35

Ông Nguyễn Thanh
Phát biểu của chào mừng Lãnh đạo
Bình, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh (nếu có)
UBND tỉnh;

6

10h35-10h40

Phát biểu của Lãnh đạo Cục Ứng Ông Tạ Việt Dũng,
dụng và Phát triển công nghệ
Cục trưởng

10h40-10h45

- Ông Nguyễn Hoàng
Giang, Thứ trưởng
Bộ Khoa học và Công
nghệ.
- Ông Nguyễn Thanh
Bình, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh.
- Ông Tạ Việt Dũng,
Cục trưởng Cục Ứng
dụng và Phát triển
công nghệ.

4

7

Cắt băng khai trương

Ban tổ chức
Sở

3

- Ông Hồ Thắng,
Giám
đốc
Sở
KH&CN.
- Ông Dương Tuấn
Anh, Chủ tịch Hiệp
hội Doanh nghiệp
tỉnh.
8

10h45-11h00

Chụp ảnh lưu niệm, tham quan Sàn
Giao dịch công nghệ và Điểm kết Toàn bộ
nối cung – cầu công nghệ.

2. Phân công nhiệm vụ
Đơn vị
thực hiện

Nội dung

Thời gian

1

Lập danh sách
khách mời

Trước
ngày 11/5

2

Gửi giấy mời

Ngày 12/5 Văn phòng Nguyễn
Sở
Kim Tùng

3

Xây
dựng
Kế
hoạch,
chương
trình, kịch bản

Trước
ngày 14/5

Trung tâm
Ứng dụng
(Trần
Đình Tri)

Nguyễn
Kim Tùng

4

Thiết kế, lắp đặt
Maket phông nền
Khai mạc

Trước
ngày 13/5

Trung tâm
Ứng dụng
(Trần
Đình Tri)

Nguyễn Maket phông
Kim Tùng nền sẵn sàng
vào sáng 17/5

5

Viết bài phát biểu
cho Lãnh đạo Sở,
Lãnh đạo UBND
tỉnh

Trước
ngày 14/5

6

Sắp đặt, bố trí Sàn
GDCN và điểm kết
nối cung – cầu công
nghệ

Trước
ngày 16/5

Trung tâm
Ứng dụng
(Trần
Đình Duy
Hinh

Nguyễn
Kim Tùng

7

Giới thiệu Sàn
GDCN và điểm kết
nối cung – cầu công
nghệ

Tại buổi
Khai
trương

Trung tâm
Ứng dụng
(Lê Đình
Hoài Vũ)

Nguyễn
Kim Tùng

TT

Trung tâm
Ứng dụng
(Trần
Đình Tri)

Chỉ đạo

Ghi chú

Nguyễn
Kim Tùng

Trung tâm
Nguyễn
Ứng dụng Kim Tùng
(Trần Đình
Duy Hinh)

4

9

Công tác lễ tân:
MC, cắt băng khai
trương (vải, kéo,
khay), nước, hội
trường, âm thanh,
hoa, bảng tên đại
biểu...)

Trước
ngày16/5

11 Clip giới thiệu về
các sản phẩm, thiết
bị trưng bày.

12 Truyền thông hoạt
động Khai trương
Fanpage và Trang
Thông tin của Sở

Trước
ngày 18/5

Trung tâm
Ứng dụng
(Trần
Đình Tri)

Nguyễn Chuẩn bị băng
Kim Tùng khai trương:
Phương
Thảo,
Cẩm
Vân, Hồ Hiền,
Thuỳ
Linh,
Hạnh Trinh,
Thuỳ Châu.

Trung tâm
Ứng dụng
(Trần
Đình Duy
Hinh

Nguyễn
Kim Tùng

Trung tâm
ĐLTNTT

Nguyễn Phòng Thông
Kim Tùng tinKH&KNĐ
MST

,

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ dự toán ngân sách cấp cho Trung
tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022 và các nguồn kinh phí khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp
với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện.
2. Các phòng, đơn vị liên quan những nội dung trong Kế hoạch này có trách
nhiệm chủ động phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính hướng dẫn, điều chỉnh kính phí (nếu có)
phù hợp với nội dung triển khai của Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai trương Sàn Giao dịch công nghệ và Điểm
kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên
quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Tùng

