
 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

“Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng 

 - Techfest HaiPhong 2021” 

Thời gian: từ ngày 28/9 đến ngày 5/10/2021 

-----o0o----- 

 

TT Thời gian Nội dung chi tiết Đơn vị thực hiện 

Ngày 28/9/2021 (thứ 3): Khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi 

nghiệp Hải Phòng (Techfest HaiPhong 2021) 

1. 08h30 - 09h00 Đón tiếp đại biểu  Ban tổ chức 

2. 08h30-09h00 Văn nghệ chào mừng Đại học Hải Phòng 

3. 09h00 - 09h15 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 

4. 09h15- 09h25 Phát biểu khai mạc, đề dẫn 
Lãnh đạo Sở Khoa học 

và Công nghệ  

5. 09h25 - 09h35 Giới thiệu các sự kiện trong tuần lễ 

Trung tâm Phát triển 

khoa học - công nghệ và 

Đổi mới sáng tạo 

6. 09h35 - 09h55 

Một số doanh nghiệp thuyết trình 

giới thiệu công nghệ, thiết bị trực 

tiếp và trực tuyến 

Một số doanh nghiệp 

tham gia triển lãm ảo 

7. 09h55-10h00 Ấn nút khai mạc tuần lễ Ban tổ chức 

8. 10h00 - 10h30 
Trải nghiệm triển lãm ảo bằng kính 

3D 

Khách tham dự trực tiếp 

và gián tiếp  

Ngày 28/9 đến ngày 5/10/2021: Triển lãm ảo “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” 

Địa điểm truy cập được đặt trên trang nền tảng:  TrienlamDMST.isc1.vn. 

Khách có thể tham quan 24h/ngày; thời gian trực gian hàng để trả lời khách 12 

tiếng/ngày.  

Ngày 30/9/2021 (thứ năm): Chung kết cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp khởi 

nghiệp Hải Phòng 2021” 

Địa điểm: Hội trường Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

07h30-08h00 
Đón tiếp đại biểu; 

Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên Hải Phòng 

08h00-08h05 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 

08h05-08h15 Phát biểu Khai mạc của Thường trực Thành đoàn 

08h15-08h30 
Phóng sự Tổng kết Cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp” Hải Phòng năm 

2021 

08h30-08h40 Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo TP Hải Phòng 



08h40-08h45 Công bố Thể thức Vòng Chung kết Cuộc thi 

08h45-08h50 
Ra mắt Hội đồng thẩm định dự án; 

Ra mắt các dự án lọt vào Vòng Chung kết, bốc thăm thứ tự thuyết trình 

08h50-11h15 
06 dự án thuyết trình và trả lời phản biện của Hội đồng Thẩm định dự 

án 

11h15-11h25 
Tặng giấy Chứng nhận cho Top 15 dự án vượt qua vòng Sơ khảo 

Tặng hoa lưu niệm cho các đơn vị nhà tài trợ 

11h20-11h30 Công bố kết quả và vinh danh các dự án xuất sắc 

Ngày 30/9/2021 (thứ năm): Hội thảo chủ đề “Vai trò đổi mới sáng tạo trong sự phát 

triển và tái cấu trúc doanh nghiệp thời kỳ bình thường mới”. 

Địa điểm: Hội trường tầng 1 - Sở Khoa học và Công nghệ (số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô 

Quyền, Hải Phòng). 

1.  13h30 - 14h00 Đón tiếp đại biểu  Ban tổ chức 

2.  14h00 - 14h15 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 

3.  14h15- 14h25 Phát biểu khai mạc 
Lãnh đạo Sở Khoa học 

và Công nghệ  

4.  14h25 - 14h40 
Thực trạng hoạt động ĐMST của 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

Đại diện Sở Khoa học và 

Công nghệ 

5.  14h40 - 15h00 

Đổi mới sáng tạo - chìa khóa tạo giá 

trị đột phá và thành công cho doanh 

nghiệp; các chính sách của nhà nước 

hỗ trợ hoạt động ĐMST  

Trung tâm Đổi mới sáng 

tạo Quốc gia (NIC) 

(trực tuyến) 

6.  15h00-15h20 
Quản trị đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp  

GS.TS - Chương trình 

SEPT quốc tế của Đại 

học Leipzig - CHLB 

Đức (trực tuyến) 

7.  15h20-15h40 
Bài học thành công về đổi mới sáng 

tạo trong khủng hoảng 

Doanh nghiệp KH&CN 

E water Engineering 

(trực tuyến) 

8.  15h40 - 16h00   

9.  16h00 -16h30 Trao đổi-thảo luận Lãnh đạo Sở chủ trì 

10.  16h30 - 16h35 Tổng kết, bế mạc hội thảo Ban Tổ chức 

Ngày 4/10/2021 (thứ hai) Diễn đàn đối thoại chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo. 

Địa điểm: Hội trường trường Đại học Hải Phòng. 

1. 08h30 - 09h00 Đón tiếp đại biểu  Ban tổ chức 

2. 09h00 - 09h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 



3. 09h10- 09h20 Phát biểu khai mạc 
Lãnh đạo Sở Khoa học 

và Công nghệ  

4. 09h20 - 09h35 

Giới thiệu chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp ĐMST của 

thành phố giai đoạn 2021-2025 

Đại diện Sở Khoa học và 

Công nghệ 

5. 09h35-09h50 

Giới thiệu các chương trình hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp của Trung 

ương và thành phố 

Đại diện Thành đoàn 

6. 09h50-10h05 
Khởi tạo tâm thế, tư duy khởi nghiệp 

cho sinh viên trong Trường đại học 

Đại diện Đại học Hải 

Phòng 

7. 10h05 - 11h00 

Tọa đàm Tác động các chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất các 

kiến nghị 

Đại diện Thành đoàn, Sở 

Khoa học và Công nghệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Trường Đại học Hải 

Phòng 

8. 11h00 - 11h20 Hệ sinh thái ĐMST mở  

Cục Phát triển thị trường 

và doanh nghiệp 

KH&CN 

9. 11h20-11h30 Tổng kết, bế mạc  Ban tổ chức 

Ngày 05/10/2021 (thứ ba): Bế mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi 

nghiệp Hải Phòng 2021 

Địa điểm: Hội trường tầng 1 - Sở Khoa học và Công nghệ (số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô 

Quyền, Hải Phòng). 

Hình thức: ghi hình Lãnh đạo Sở và phát trực tuyến đa nền tảng. 

Thời gian: 10h00 -10h15 

 

 

 


