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ĐẠI HỌC HUẾ 

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ 

Số: ..../KH-PHQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 20 tháng 12 năm 2018 

KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC CUỘC THI INNOVATIVE GENERATION PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ 

LẦN THỨ I NĂM 2019 

 

Căn cứ vào Quyết định số 50/QĐ-PHQT ngày 10/09/2018 của Phân hiệu ĐHH tại Quảng 

Trị về việc ban hành thể lệ cuộc thi INNOVATIVE GENERATION Phân hiệu ĐHH lần thứ I 

năm 2019, căn cứ vào Quyết định số 52/QĐ-PHQT về  việc thành lập ban tổ chức, ban giám 

khảo cuộc thi INNOVATIVE GENERATION Phân hiệu ĐHH lần thứ I năm 2019, Ban tổ chức 

cuộc thi xây dựng kế hoạch cuộc thi Innovative Generation Phân hiệu ĐHH lần thứ I năm 2019 

như sau: 

Tên cuộc thi: INNOVATIVE GENERATION PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ LẦN 

THỨ I NĂM 2019 

I. Mục đích: 

- Tìm kiếm, hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng dự án sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh và 

sinh viên. 

- Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tôn vinh những ý tưởng 

dự án sáng tạo khởi nghiệp của học sinh và sinh viên. 

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng dự án sáng tạo 

khởi nghiệp của học sinh và sinh viên. 

II. Phạm vi ý tưởng, dự án khởi nghiệp và đối tượng tham gia: 

2.1. Phạm vi ý tưởng, dự án khởi nghiệp: 

- Nông nghiệp chất lượng cao 

- Năng lượng xanh, môi trường 

- Thương mại-du lịch bền vững 

- Công nghệ thông tin- tự động hóa 

- Xây dựng và vật liệu mới 

- Y dược 

- Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác. 

2.2. Đối tượng tham gia: 

- Nhóm sinh viên, nhóm học sinh  

- Nhóm sinh viên và giảng viên, nhóm học sinh và giáo viên; 

- Mỗi cá nhân, nhóm có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. 

III. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự: 

3.1. Thời gian: 

- 01/09/2018: Thông báo Cuộc thi. 
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- Tháng 09-12/2018: Triển khai hội nghị, tổ chức triển khai Cuộc thi; Quyết định phân 

công nhiệm vụ Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Tháng 12/2018-1/2019: Ban Tổ chức Cuộc thi phối hợp các đơn vị trực thuộc và các 

trường THPT tuyên truyền, phát động cuộc thi nhằm cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên tham 

gia cuộc thi. 

- Tháng 1/2019: Tổ chức các buổi trao đổi khởi nghiệp với các diễn giả nổi tiếng. 

- 12/2/2019: Lễ công bố cuộc thi. 

- 27/2/2019: Hạn nộp thuyết minh ý tưởng/dự án. 

- Tháng 2/2019-3/2019: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho học sinh sinh viên. 

- Tháng 3/2019: Chấm vòng sơ loại. 

- 06/4/2019: Chấm Chung kết. 

3.2. Địa điểm: 

- Hội trường – Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị 

- Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - Phường Đông Lương – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị. 

3.3. Đối tượng tham gia cuộc thi: 

- Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị 

- Trường Cao đẳng y tế Quảng Trị 

- Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị 

- Các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

- Các nhóm sinh viên, nhóm học sinh có ý tưởng dự án đăng ký dự thi. 

- Các giảng viên, sinh viên và các cá nhân khác quan tâm. 

IV. Nội dung thực hiện 

4.1. Đào tạo tập huấn: Nội dung căn cứ vào nhu cầu, mục đích kế hoạch Hỗ trợ đổi mới 

sáng tạo trong sinh viên, thanh niên Quảng Trị, bao gồm: 

a) Lớp Nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

- Mục đích: Tăng cường nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh 

viên. 

- Đối tượng: Tất cả học sinh, sinh viên các đơn vị tham gia.  

- Thời gian:  1 buổi (dự kiện ngày 27/2/2019 - 7/3/2019). 

- Địa điểm: Phân hiệu ĐH Huế Quảng Trị 

- Nội dung tập huấn: 

+ Nhu cầu, các lĩnh vực, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với khởi 

nghiệp. 

+ Các Lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Trị. 

+ Cơ hội và thách thức của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trước cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

+ Kinh nghiệm khởi nghiệp của các nhà khởi nghiệp, các chuyên gia. 

+ Thực hành xây dựng và triển khai ý tưởng khởi nghiệp. 
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+ Xây dựng nội dung ý tưởng tham dự Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp học 

sinh, sinh viên “Innovative Generation” năm 2019. 

b) Lớp Đào tạo phát triển ý tưởng  

- Mục đích: Hỗ trợ các nhóm tham gia phát triển và trình bày ý tưởng. 

- Đối tượng: Tất cả nhóm có ý tưởng gửi tham gia cuộc thi và học sinh, sinh viên có nhu 

cầu. 

- Thời gian: 2 ngày (dự kiến vào ngày 09/3/2019 – 17/3/2019) 

- Địa điểm: Phân hiệu ĐH Huế Quảng Trị 

- Nội dung tập huấn: 

+ Làm việc với các chuyên gia xây dựng, cải tiến các ý tưởng của mình. Cơ hội thách 

thức hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. 

+ Hỗ trợ các nhóm cách phát triển ý tưởng. 

+ Cách trình bày, thuyết trình các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. 

+ Làm việc với các nhà đầu tư để hiện thực hóa các ý tưởng. 

4.2. Tổ chức thi  

a) Sơ khảo: Tuyển chọn các ý tưởng/dự án, qua đào tạo sẽ tuyển lại và hướng dẫn hoàn 

thiện. 

b) Chung kết cuộc thi: Tổ chức Chung kết cuộc thi kết hợp Tọa đàm về hướng nghiệp khởi 

nghiệp.  

- Thời gian: Dự kiến, cuối tháng 3 đầu tháng 4/2019 

- Địa điểm: Hội trường Phân hiệu Đại học Huế 

- Tổng kết và trao giải. 

- Tọa đàm về Khởi nghiệp và Hướng nghiệp.  

V. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Ban Tổ chức Cuộc thi: 

- Ban Tổ chức Cuộc thi Innovative Generation được Phân hiệu thành lập và do đồng chí 

Giám đốc làm Trưởng ban. 

- Nhiệm vụ của các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi: thực hiện theo phân công của 

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. 

TT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm 

1 TS Trương Chí Hiếu Trưởng ban Chỉ đạo chung 

2 TS Ngô Xuân Cường P. Trưởng ban  Phụ trách chung 

3 Nguyễn Xuân Tâm P. Trưởng ban Phụ trách tài trợ 

4 Th.S Hồ Xuân Hiếu Thành viên Phụ trách tài trợ 

5 Đại diện Sở KH&CN Thành viên Phụ trách Đào tạo và tập huấn 

6 Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành viên Hỗ trợ tuyên truyền 

7 Đại diện Tỉnh đoàn Thành viên Hỗ trợ tuyên truyền 

8 Th.S Lê Thị Hương Loan Thành viên Phụ trách tổ chức 

9 TS Nguyễn Xuân Cường Thành viên Tuyên truyền tại khoa Môi trường 

10 Th.S Phan Văn Hoàng Thành viên 
Tuyên truyền sinh viên ngoài Phân 

hiệu 

11 Th.S Nguyễn Văn Huế Thành viên Phụ trách tin tức 

12 ThS Hoàng Đức Anh Vũ Thành viên Tuyên truyền tại khoa Xây dựng 

13 Th.S Nguyễn Nữ Thanh Thảo Thư ký  
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5.2 Ban giám khảo: 

Do Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập,bao gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các 

lĩnh vực dự thi. Tùy vào các ý tưởng/dự án dự thi Ban Tổ chức thành lập 01 ban giám khảo 

chung hoặc các ban giám khảo chấm thi theo từng lĩnh vực. 

Các đơn vị đồng tổ chức Cuộc thi tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi Quyết định thành lập 

ban giám khảo;  

Ban giám khảo có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc xem xét, đánh giá các ý 

tưởng/dự án dự thi. 

5.3. Thư ký Cuộc thi: 

Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Cuộc thi triển khai các hoạt động Cuộc thi, chuẩn 

bị các thủ tục giấy tờ, ghi chép, thu nhận và tổng hợp phân loại các ý tưởng/dự án; Gọi điện 

thông báo lại đến các trường xác nhận tham gia cuộc thi; Gọi điện thông báo lại đến các nhóm 

tham gia về thời hạn nộp Hồ sơ; Thông báo cho nhóm tham gia được vào vòng chung kết. 

5.4. Trách nhiệm của các đơn vị: 

Phân công các tiểu ban giúp việc cho cuộc thi như sau: 

a) Tiểu ban tuyên truyền 

TT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm 

1 TS Trương Chí Hiếu 
Phụ trách 

chung 

Chỉ đạo chung, Liên hệ Hiệu trưởng các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo có tối thiểu từ 

10-15  ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi. 

Liên hệ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền về Cuộc thi và xin 

hỗ trợ kinh phí cho Cuộc thi. 

2 TS Ngô Xuân Cường Thành viên 

Tuyên truyền tại Bộ môn kỹ thuật điện, đảm 

bảo có tối thiểu từ 3- 5 ý tưởng, dự án tham gia 

Cuộc thi 

3 
TS Nguyễn Xuân 

Cường 
Thành viên 

Tuyên truyền tại khoa Môi trường, đảm bảo có 

tối thiểu từ 3- 5 ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi 

4 
Th.S Phan Văn 

Hoàng 
Thành viên 

Tuyên truyền sinh viên các ngành đào tạo khác 

tại Phân hiệu, trường Cao đẳng sư phạm Quảng 

Trị và trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, đảm bảo 

có tối thiểu từ 3- 5 ý tưởng, dự án tham gia Cuộc 

thi 

5 
ThS Hoàng Đức Anh 

Vũ 
Thành viên 

Tuyên truyền tại khoa Xây dựng, đảm bảo có 

tối thiểu từ 3- 5 ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi 

6 
Th.S Nguyễn Nữ 

Thanh Thảo 
Thành viên 

Hỗ trợ tuyên truyền 

b) Tiểu ban truyền thông 

TT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm 

1 
Th.S Nguyễn Văn 

Huế 

Phụ trách 

chung 

Liên hệ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo 

Quảng Trị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền 

về Cuộc thi; Tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi trên 

trang Báo Quảng Trị; Thông báo nội dung Cuộc thi 

trên sóng truyền hình tỉnh Quảng Trị;  Đưa tin, làm 

phóng sự phản ánh quá trình triển khai của Ban Tổ 

chức; tổng kết, đánh giá Cuộc thi 

2 TS Ngô Xuân Cường Thành viên Phối hợp thực hiện 

3 ThS Trần Hoài Bảo Thành viên 
Phối hợp lập thư mục riêng đưa tin trên web 

Phân hiệu 
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c) Tiểu ban tổ chức sự kiện 

TT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm 

1 
Th.S Lê Thị Hương 

Loan 

Phụ trách 

chung 

Phối hợp với phòng tổ chức hành chính và 

phòng Đào tạo&KHCN thực hiện tổ chức các sự 

kiện liên quan. 

2 TS Ngô Xuân Cường Thành viên Phối hợp thực hiện 

3 ThS Trần Hoài Bảo Thành viên 
Phối hợp lập thư mục riêng đưa tin trên web 

Phân hiệu 

4 
ThS Hoàng Đức Anh 

Vũ 
Thành viên 

Thiết kế pano quảng bá, sự kiện 

5 
Th.S Phan Văn 

Hoàng 
Thành viên 

Phối hợp thực hiện 

6 TS Võ Quang Nhã Thành viên Phối hợp thực hiện 

7 ThS Tạ Quang Tài Thành viên Phối hợp thực hiện 

8 
Th.S Nguyễn Nữ 

Thanh Thảo 
Thành viên 

Phối hợp thực hiện 

 

d) Tiểu ban đào tạo 

TT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm 

1 

Phan Tuấn Anh (Sở 

KHCN) 

 

Phụ trách 

chung 

Chủ trì xây dựng nội dung, mời các giảng 

viên, nhà khởi nghiệp đứng lớp các lớp tập huấn 

khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tham gia cuộc 

thi. Tham gia BTC và Ban giám khảo Chung kết 

cuộc thi. 

2 TS Ngô Xuân Cường Thành viên Phối hợp thực hiện 

3 Nguyễn Xuân Tâm Thành viên 

Hướng dẫn viết thuyết minh cho các ý 

tưởng dự án mang lại lợi ích vì cộng đồng. Tham 

gia BTC và Ban giám khảo Chung kết cuộc thi. 

4 Th.S Hồ Xuân Hiếu Thành viên 

Hướng dẫn viết thuyết minh cho các ý 

tưởng dự án có khả năng thương mại hóa. Tham 

gia BTC và Ban giám khảo Chung kết cuộc thi. 

 

VI. Nội dung chi và nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi: 

6.1. Nội dung chi 

a. Chi thưởng cho các ý tưởng/dự án đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Cuộc thi; 

b. Tổ chức triển khai các hoạt động Cuộc thi: 

- In ấn tài liệu, panô, áp phích, và tổ chức tuyên truyền; 

- Họp Hội đồng giám khảo; 

- Chi phí mời chuyên gia hướng dẫn khởi nghiệp; 

- Chi phí tổ chức chấm thi; 

- Giải thưởng; 

- Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi; 

- Chi khác (bưu chính, văn phòng phẩm, phim ảnh tư liệu.....) 

6.2. Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi: 

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của Phân hiệu. 

- Từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Kế hoạch này được thông qua tại Phân hiệu ngày 20/12/2018. 
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PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

 

Thời gian dự kiến 

TT Nội Dung Thời gian Ngày 

1 Lễ công bố cuộc thi Innovative 

generation Phân hiệu Đại học Huế 

lần thứ I năm 2019 

14h 

 

12/2/2019 

2 Hạn nộp thuyết minh ý tưởng/dự 

án. 

 27/2/2019 

3 Lớp Nhận thức khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo (tập huấn chung) 

8h00  

 

03/3/2019 CN (dự kiến 

27/2/2019 - 7/3/2019) 

4 Lớp Đào tạo phát triển ý tưởng 8h00 16 - 17/3/2019 (T7 CN 

hoặc 9-10/3) 

5 Chấm sơ khảo  25/3/2019 - 29/3/2019 

6 Chung kết và tọa đàm khởi nghiệp 8h00 06/4/2019 T7 

 

 

I. Kế hoạch tổ chức Lễ công bố cuộc thi Innovative generation Phân hiệu Đại học Huế lần 

thứ I năm 2019 

1. Mục đích: 

- Công bố thể lệ cuộc thi. 

- Ký kết văn bản cam kết tham gia cuộc thi. 

2. Thời gian dự kiến:  

14h ngày 12/2/2019 

3. Địa điểm tổ chức:  

Phòng họp 1 – Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị 

4. Thành phần tham dự:  
- Đại diện Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 

- Đại điện Quỹ cộng đồng toàn cầu. 

- Đại điện Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị. 

- Đại điện các Trường THPT có ý tưởng/dự án tham dự cuộc thi. 

- Sinh viên và học sinh tham dự cuộc thi. 

5. Nội dung chương trình: 
- Đón tiếp đại biểu. 

- Văn nghệ chào mừng 

- Trưởng ban tổ chức công bố thể lệ và kế hoạch cuộc thi. 

- Phát biểu chỉ đạo của đại diện sở Giáo dục và đào tạo tỉnh. 

- Phát biểu của Đại điện Đơn vị tài trợ cuộc thi. 

- Ký kết văn bản cam kết tham gia cuộc thi. 

6. Công tác chuẩn bị: 

Họ và tên Công việc Thời hạn hoàn thành 

Đ/c Lê Thị Hương Loan Chỉ đạo chung, kiểm tra giám 

sát, đón tiếp đại biểu. 

 

Đ/c Nguyễn Nữ Thanh Thảo Soạn bản cam kết tham gia cuộc 

thi. 

10/2/2019 

Thông báo cho các đơn vị tham 

gia 

8/2/2019 

Đ/c Tạ Quang Tài Văn nghệ chào mừng 11/2/2019 

Đ/c Hoàng Đức Anh Vũ Thiết kế pano lễ công bố. 10/2/2019 

Đ/c Phan Văn Hoàng in ấn và treo pano. 

 

11/2/2019 

Đ/c Ngô Xuân Cường, Trần 

Hoài Bảo, Võ Quang Nhã, Tạ 

Sắp xếp bàn ghế và âm thanh. 11/2/2019 
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Quang Tài 

Đ/c Nguyễn Văn Huế Lên kịch bản và kiêm MC. 11/2/2019 

Liên hệ phóng viên VTV đưa tin 11/2/2019 

Đ/c Châu Chuẩn bị nước uống. 11/2/2019 

 

II. Kế hoạch thu nhận hồ sơ 

1. Mục đích: 

Tổng hợp hồ sơ ý tưởng/dự án đăng ký dự thi. 

2. Thời gian dự kiến:  

27/2/2019 

3. Địa điểm tổ chức:  

Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị 

4. Thành phần tham dự:  
- Ban tổ chức 

5. Công tác chuẩn bị: 
- Đ/c Ngô Xuân Cường: chỉ đạo chung, kiểm tra giám sát, 

- Đ/c Nguyễn Nữ Thanh Thảo: Tổng hợp danh sách đăng ký dự thi gửi về cho ban tổ chức 

ngày 28/2/2019. 

- Đ/c Ngô Xuân Cường: tham mưu thành lập ban giám khảo. 

 

III. Kế hoạch tổ chức Lớp Nhận thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (tập huấn chung) 

1. Mục đích: 

Tăng cường nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên. 

2. Thời gian dự kiến:  

8h00 3/3/2019 (dự kiến ngày 27/2/2019 - 7/3/2019) 

3. Địa điểm tổ chức:  

Hội trường – Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị 

4. Thành phần tham dự:  
- Chuyên gia đào tạo nhận thức khởi nghiệp 

- Đại điện Quỹ cộng đồng toàn cầu. 

- Đại điện Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị. 

- Tất cả học sinh, sinh viên các đơn vị tham gia. 

5. Nội dung chương trình: 

- Đón tiếp đại biểu. 

- Phát biểu Trưởng ban tổ chức cuộc thi. 

- Tập huấn các nội dung: 

+ Nhu cầu, các lĩnh vực, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với khởi 

nghiệp. 

+ Các Lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Trị. 

+ Cơ hội và thách thức của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trước cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. 

+ Kinh nghiệm khởi nghiệp của các nhà khởi nghiệp, các chuyên gia. 

+ Thực hành xây dựng và triển khai ý tưởng khởi nghiệp. 

+ Xây dựng nội dung ý tưởng tham dự Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp học 

sinh, sinh viên “innovative generation” năm 2019. 

6. Công tác chuẩn bị: 

Họ và tên Công việc Thời hạn 

hoàn thành 

Đ/c Lê Thị Hương Loan Chỉ đạo chung, kiểm tra giám sát, đón tiếp 

đại biểu. 

 

Đ/c Phan Tuấn Anh (Sở 

KHCN) 

 

Chủ trì xây dựng nội dung, mời các giảng 

viên, nhà khởi nghiệp đứng lớp các lớp tập 

huấn khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên 

tham gia cuộc thi 

28/2/2019 
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Đ/c Hoàng Đức Anh Vũ thiết kế pano lớp nhận thức khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo. 

27/2/2019 

Đ/c Phan Văn Hoàng in ấn và treo pano 01/3/2019 

Đ/c Ngô Xuân Cường, Trần 

Hoài Bảo, Võ Quang Nhã, Tạ 

Quang Tài 

Sắp xếp bàn ghế và âm thanh 01/3/2019 

Đ/c Nguyễn Văn Huế Lên kịch bản và kiêm MC 01/3/2019 

Đ/c Nguyễn Nữ Thanh Thảo Soạn văn bản liên quan 01/3/2019 

Thông báo cho các đơn vị tham gia 27/2/2019 

Đ/c Châu chuẩn bị nước uống 01/3/2019 

 

 

IV. Kế hoạch tổ chức Lớp Đào tạo phát triển ý tưởng 

1. Mục đích: 

Hỗ trợ các nhóm tham gia phát triển và trình bày ý tưởng. 

2. Thời gian dự kiến:  

8h00 ngày 16/3/2019 và 17/3/2019 (phụ thuộc tình hình chung, dự kiến vào ngày 

09/3/2019 – 17/3/2019) 

3. Địa điểm tổ chức:  

Hội trường – Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị 

4. Thành phần tham dự:  
- Chuyên gia đào tạo phát triển khởi nghiệp 

- Đại điện Quỹ cộng đồng toàn cầu. 

- Đại điện Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị. 

- Tất cả nhóm có ý tưởng gửi tham gia cuộc thi và học sinh, sinh viên có nhu cầu. 

5. Nội dung chương trình: 
- Đón tiếp đại biểu. 

- Phát biểu Trưởng ban tổ chức cuộc thi. 

- Tập huấn các nội dung: 

+ Làm việc với các chuyên gia xây dựng, cải tiến các ý tưởng của mình. Cơ hội thách 

thức hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. 

+ Hỗ trợ các nhóm cách phát triển ý tưởng. 

+ Cách trình bày, thuyết trình các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. 

+ Làm việc với các nhà đầu tư để hiện thực hóa các ý tưởng. 

6. Công tác chuẩn bị: 

Họ và tên Công việc Thời hạn 

hoàn thành 

Đ/c Lê Thị Hương Loan Chỉ đạo chung, kiểm tra giám sát, đón tiếp 

đại biểu. 

 

Đ/c Phan Tuấn Anh (Sở 

KHCN) 

 

Chủ trì xây dựng nội dung, mời các giảng 

viên, nhà khởi nghiệp đứng lớp các lớp tập 

huấn khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên 

tham gia cuộc thi 

28/2/2019 

Đ/c Nguyễn Xuân Tâm Phối hợp với đ/c Phan Tuấn Anh trong việc 

hướng dẫn viết thuyết minh cho các ý tưởng 

dự án mang lại lợi ích vì cộng đồng. 

 

Đ/c Hồ Xuân Hiếu Phối hợp với đ/c Phan Tuấn Anh trong việc 

hướng dẫn viết thuyết minh cho các ý tưởng 

dự án có khả năng thương mại hóa. 

 

Đ/c Phan Văn Hoàng in ấn và treo pano 15/3/2019 

Đ/c Ngô Xuân Cường, Trần 

Hoài Bảo, Võ Quang Nhã, Tạ 

Quang Tài 

Sắp xếp bàn ghế và âm thanh 15/3/2019 

Đ/c Nguyễn Văn Huế Lên kịch bản và kiêm MC 15/3/2019 
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Liên hệ phóng viên VTV đưa tin 15/3/2019 

Đ/c Nguyễn Nữ Thanh Thảo Soạn văn bản liên quan 15/3/2019 

Thông báo cho các đơn vị tham gia 10/2/2019 

Đ/c Châu chuẩn bị nước uống 15/3/2019 

 

V. Kế hoạch chấm sơ khảo 

1. Mục đích: 

Lựa chọn 15 ý tưởng/dự án khả thi vào vòng Chung kết. 

2. Thời gian dự kiến:  

8h00 ngày 25/3/2019 - 29/3/2019 

3. Địa điểm tổ chức:  

Ban giám khảo chấm sơ khảo làm việc độc lập tại nhà 

4. Thành phần tham dự:  
- Ban tổ chức. 

- Ban giám khảo. 

5. Nội dung chương trình: 
- Thư ký tổng hợp các phiếu thuyết minh của các nhóm đăng ký theo từng nhóm lĩnh vực 

gửi về cho thành viên của ban giám khảo. 

- Ban giám khảo chấm điểm độc lập và gửi các phiếu đánh giá về cho thư ký tổng hợp. 

- Trên cơ sở các phiếu đánh giá, ban tổ chức chọn ra 15 ý tưởng có tổng số điểm cao nhất 

vào vòng chung kết. 

6. Công tác chuẩn bị: 
- Đ/c Trương Chí Hiếu: chỉ đạo chung, kiểm tra giám sát. 

- Đ/c Nguyễn Nữ Thanh Thảo:  

+ Soạn văn bản liên quan gửi cho thành viên ban giám khảo trước ngày bắt đầu 

chấm. 

+ Tổng hợp phiếu đánh giá. 

+ Thông báo cho tác giả của ý tưởng/dự án được lọt vào vòng Chung kết trước ngày 

29/3/2019. 

 

VI. Kế hoạch Chung kết cuộc thi Innovative generation Phân hiệu Đại học Huế lần thứ I 

năm 2019 và Tọa đàm về khởi nghiệp 

1. Mục đích: 

Tổ chức Chung kết cuộc thi kết hợp Tọa đàm về hướng nghiệp khởi nghiệp.  

2. Thời gian dự kiến:  

8h00 ngày 06/4/2019 

3. Địa điểm tổ chức:  

Ban giám khảo chấm sơ khảo làm việc độc lập tại nhà 

4. Thành phần tham dự:  
- Đại diện Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 

- Đại điện Quỹ cộng đồng toàn cầu. 

- Đại điện Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Trị. 

- Đại điện các Trường THPT có ý tưởng/dự án tham dự cuộc thi. 

- Ban giám khảo chung kết. 

- Sinh viên và học sinh tham dự cuộc thi. 

5. Nội dung chương trình: 
- Đón tiếp đại biểu. 

- Văn nghệ chào mừng 

- Phát biểu trưởng ban tổ chức. 

- Các nhóm tác giả thuyết trình ý tưởng/dự án. 

- Ban giám khảo chấm điểm. 

- Tọa đàm về khởi nghiệp và Hướng nghiệp. 

- Tổng kết và trao giải. 
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6. Công tác chuẩn bị: 

Họ và tên Công việc Thời hạn hoàn thành 

Đ/c Lê Thị Hương Loan Chỉ đạo chung, kiểm tra giám 

sát, đón tiếp đại biểu. 

 

Đ/c Phan Tuấn Anh và đ/c 

Ngô Xuân Cường  

 

 

tham mưu mời diễn giả cho buổi 

tọa đàm  

trước tổ chức 10 ngày 

Đ/c Nguyễn Nữ Thanh Thảo: phối hợp đ/c Anh Vũ soạn bản 

thảo giấy khen 

trước tổ chức 10 ngày 

Đ/c Hoàng Đức Anh Vũ thiết kế pano Chung kết cuộc thi 

Innovative generation Phân hiệu 

Đại học Huế lần thứ I năm 2019 

và Tọa đàm về khởi nghiệp 

trước tổ chức 3 ngày 

Đ/c Phan Văn Hoàng In ấn và treo pano 

 

trước tổ chức 1 ngày 

Đ/c Tạ Quang Tài Văn nghệ chào mừng trước tổ chức 1 ngày 

Đ/c Ngô Xuân Cường, Trần 

Hoài Bảo, Võ Quang Nhã 

Sắp xếp bàn ghế và âm thanh trước tổ chức 1 ngày 

Đ/c Nguyễn Văn Huế Lên kịch bản và kiêm MC trước tổ chức 1 ngày 

Liên hệ phóng viên VTV đưa tin trước tổ chức 1 ngày 

Đ/c Nguyễn Nữ Thanh Thảo Soạn văn bản liên quan trước tổ chức 1 ngày 

Thông báo cho các đơn vị tham 

gia 

trước tổ chức 3 ngày 

Đ/c Châu chuẩn bị nước uống trước tổ chức 1 ngày 

 


