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Sá443  OIKH-DHHI-IVN-KHCN Hái Phông, ngày,/ tháng  J  nàm 2022 

KE HOACH 
T chIrc các hot dng trin khai Tun I Di mri sang to và Ngày hi khth nghip Hal Phông 

(TECHFEST HAIPHONG 2022) 

KInh gi:ri: Thu truâng các dan vj trong TnxOng. 

Hung irng Tun 1 Di mOi sang tao  và Ngày hi khâi nghip Hãi Phông 2022 
(Techfest HaiPhong 2022) dr kiên to chirc t1r ngày 27/9 — 4/10/2022, Tru?ng Dai  h9c 
Hang hãi Vit Nam phôi hçp vi Sr Khoa hçc Cong ngh thành phô Hãi PhOng triên 
khai các hoat dung sau: 

I. HOAT DQNG CHINH 

1. Trin lam san phâm khoa hQc cong ngh 

- Trin lam các san phrn khoa h9c cong ngh tiéu biu cüa Trithng trong gian hang 
ducic Ban To chirc bô trI: 

Thi gian: tr 27/9/2022 ht ht 28/9/2022. 

Dja dim: Tang 4 Khách san  Vin !mperia, Thi.xng L, Hông Bang. 

- Trin lam san phm khoa h9c cong ngh trên gian hang áo. 

Thai gian: ti'r 27/9/2022 ht ht 4/10/2022. 

2. To chü'c Hi thão "Bi mó'i sang tao  dê khôi nghip di vó'i sinh viên Trirô'ng 
Bai hçc Hang hãi Vit Nam trong cuc cách mng cong nghip lan thñ' tir" 

Thôi gian: 9h00 dn 1 1h30, ThCr Näm ngày 29/9/2022. 

Dja dim: PhOng h9p 3.1, Nhà Al, Khu Hiu bô, Tnthng Dai  h9c Hang hài Vit 
Nam. 

I!. TO CHIIC THVC HIN VA PHAN CONG NHIM VIJ 

1. Phông Khoa h9c - Cong ngh 

- Chü dng tham muu cüng Ban T chirc Techfest HaiPhong 2022, là du mi giüa 
Nhà trumg vài Ban To chüc trong qua trInh chuân bj và triên khai các hoat dng. 

- Tham muu lira ch9n các san phtm khoa h9c cong ngh tiêu biu cüa Nhà truYng 
d trung bay tai  cac gian hang thirc tê va gian hang ão do Ban To chirc Techfest 
HaiPhong 2022 bô trI, cüng nhir trung bay tai  Hi thão "Dôi mi sang tao  dé khi nghip 
dôi vâi sinh viên Tnr?ing DHHH VN trong cuc Cách mng cong nghip lan thir IV". 

- Phi hçip vâi Doàn Thanh niên Cong san HCM t chirc Hi thâo "Di rni sang 
tao dê khâi nghip dôi vâi sinh viên Trithng DHHH VN trong cuc Cách mang cOng 
nghip lan thu TV". 

- Phi hcip vâi cac Khoa/Vin chuyên mon vtn chuyn và b trI san phrn khoa hQc 
duçc 1ra chçn tai  gian hang và các vj tn trung bay. 
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- Thit k t roi san phm, trang trI khánh tit gian hang trin 1am. 

2. Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh Nhà trirong 

- Tuyên truyn tâi các doàn viên ni dung cüa Tun l Di m6i sang tao  và Ngày 
hi khâi nghip Hãi Phông 2022. 

- Ph& hqp vâi Phông KH-CN th chüc Hi thào "Dii mâi sang tao  d khi nghip 
dôi vâi sinh viên Dai  hçc Hang hãi Vit Nam trong cuc cách mng cong nghip Ian th 
tu tr 9h-11h30 ngày 29/9/2022 tai  PhOng h9p 3.l-Nhà Al: Dan chuang trinh Hi thào, 
mäi din giâ, triu tp 50 sinh viên tham dir Hi thão. 

- Ph& hçp vOi Ban T chiIrc Techfest HaiPhong 2022 triu t.p sinh viên tham dr, 
sinh viên tinh nguyen h trç Ban To chirc (nëu có yêu cau). 

3. Phông To chñc - Hành chInh 

- In n, treo bang ron "Tun l Di rni sang tao  và Ngày hi khâi nghip Hãi 
PhOng 2022 (TECHFEST HAIPHONG 2022)" tai  cng chInh khu A, cong giáng dung 
và trên trang chü website cüa Nhà trithng vOi nOi  dung: 

NHIT LI1T HU'ONG 15'NG 

TUAN LE BOI MOI SANG TAO VA NGAY HQI KHOI NGHIEP HAT PHONG 2022 

(TECHFEST HAIPHONG 2022) 

- Bô trI phiio'ng tin v.n chuyn các san phrn khoa h9c cOng ngh cüa Nhà trUYng 
den các khu vuc triên lam và trã ye vi trI sau khi ket thüc tuân 1. 

- Chun bj phOng h9p, in an bin ten, bin chi dn, in n Backdrop Hi thãQc 
sang ngày 29/9/2022. oc 

- Chun bj bàn, ngun din phic vii trung bay san phrn khoa h9c cüa sinh viê.i 
tang 3-Nhà Al dê dai  biêu tham quan vào sang ngày 29/9/2022 (nêu duqc yeu câu). - 

4. Phông K hoach - Tài chInh 

Chun bj kinh phi tm lrng phic vi1 cOng tác t chi.'rc Tu.n 1 Di mOi sang tao  và Ngày 
hi khOi nghip Hãi Phông. H trq, htr&ig dn các dcm vi thirc hin các thu tic thanh quyêt toán 
theo quy djnh. 

5. Khoa/Vin/do'n vj có san phm khoa h9c cong ngh tham gia trirng bay tai 
Techfest HaiPhong 2022 

Chju trách nhirn chuyn các san phm khoa hçc cOng ngh cüa don vj mInh quãn l 
dn các vi trI trung bay và dim ye vj trI ban dâu sau khi ket thüc tuân lê; bO trI can b gith 
thiu các san phâm khoa h9c cong ngh. 

Trên day là k hoach t chirc Tuân lê D& rnâi sang tao  và Ngày hi khi nghip Hãi 
PhOng 2022 cUa Tnrng Dai  hçc Hang hãi Vit Nam, Hiu truOng yeu cau cac don iên 
quan phi h?p  trin khai d cac hoat dng duc tO ch itôt dpf 
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