
BO CÔNG THUONG 
TRUONG DAI HOC 

KINH TÉ -KÝ THUAT CÖNG NGHI�P 

CONG HOA X HOI CHÚ NGHIA vIET NAM 
Doe lp - Ty do - Hanh phúc 

S6:/36 TB-DHKTKTCN Hà Noi, ngày2S tháng 3 n�m 2021 

THÔNG BÁO 
Ke hoach thp huân và tó chúc vòng bán kêt 

cuoe thi "Y tuong sáng tao khôi nghiÇp UNETI n�m hÍc 2020-2021" 

C�n cu Ke hoach sô 557/KH-DHKTKTCN ngày 18 tháng 9 n�m 2020 cça HiÇu truong 
ruong Dai hÍe Kinh të - Ky thuât Công nghiÇp vÁ viçc Tô chéc cuÙc thi "Y tuong sáng t¡o 

khoi nghiÇp sinh viên UNETI n�m hÍc 2020-2021'";
C�n cu Quyêt dinh sô 23/QÐ-DHKTKTCN ngày 19 tháng 01 n�m 2021 cua Hiçu truong 

Truomg Dai hÍc Kinh te - Ky thut Công nghiÇp vÁ viÇc thành lp Ban Giám khåo ch¥m so loai 

cuoc thi Y trurong sáng t¡o khöi nghiÇp sinh viên UNETT" n�m hÍc 2020-2021"; 

Can cir Ke ho¡ch sô 30/KH-�HKTKTCN ngày 19 tháng 01 n�m 2021 cça HiÇu truong 
Truong Dai hoc Kinh tê -Ky thuât Công nghiÇp vè viÇc Trièn khai to chéc châm vong so lo¡i 
cuoe thi Tó chúc cuÙc thi "Y tuong sáng t¡o khÝi nghiÇp sinh viên UNETI n�m hÍc 2020- 

2021; 
C�n cu kêt quà châm sa lo¡i 51 ý tuong cça Ban Giám kh£o cuÙc thi. 

Truong Dai hÍc Kinh tê - Ky thut Công nghiÇp thông báo: 

1. Ke hoach tp huán và to chéc thrc hiÇn vong Bán k¿t cuÙc thi " tuÛng sáng t¡o 
khoi nghiÇp sinh viên UNETI n�m hÍc 2020-2021: 

TT Thoi gian, dia 
diêm thrc hiÇn 

Thu 7, ngày 

NÙi dung công viÇc Don v/ thyc hiÇn 

To chúc tp huân vòng bán kêt vói các nÙi 
dung: 
Nhan xét tóm t�t các két quå dánh giá 
vong so loai; 

- Huóng dán hoàn thiÇn và làm nóoi bt nÙi 
dung ho so thuyét minh và clip giói thiÇu 
y tuong; 

- Pho bién ke hoach và hinh thúc to chúc 

thi vong bán kêt. 
Triên khai chuân bË Hô so vòng Bán kêt và 
nop vê Phòng Khoa hÍc - Công nghÇ 

Trurong DH Kinh tê - Ky thut Công 
nghiÇp. 
Dia chi nÙp vê: Tâng 4, nhà HA12, co so 
218 L+nh Nam, Hoàng Mai, Hà NÙi. 

Email: phongqlkh@uneti.edu.vn 
Hô so bao gôm: 

Thuyêt minh (theo máu); 
Sån phâm (mô hinh) và Clip thuyêt 

minh y tuong (clip không quá 5 phút). 
Vong binh chon: Các ý tuong vào vòng 
bán kêt dugc nhà truòng công bô Clip 
thuyêt minh ý tuong sáng tao khoi nghiÇp 
UNETI trên Page 

https://www.faccbook.com/uneti.edu.vn/. 

1 Ban tô chúc, chuyên gia, 
Phòng KH-CN, länh �¡o 
khoa, GV huóng dan và 
các nhóm SV tham gia 

03/04/2021 
HÙi truong tâng 
1 nhà HA8, co 

so L+nh Nam 

2 Të ngày 04/04 
den hêt ngày 

GV huóng dán và các 
nhóm SV tham gia 

14/04/2021 

2 Tù 12h ngày 
15/04/2021 dên 
truóc 12h ngày 

cua Truong: 27/04/2021 



Cán bÙ giang viên và sinh viên tham gia 

vòng 
Comment, Share Clip du thi dã dugc d�ng 
tài. Cách tính �iênm (1 like = 1 diem, 1 

comment =2 diêm, 1 share = 3 diêm). Kêt 

quà binh chÍn sÁ duoc công bô cùng kët 

quà cua Ban giám khào sau khi kêt thúc 

vòng Bán kêt và ý tuong có sô binh chon 
cao nhât vào th�ng vòng chung kêt. 

binh chon b�ng cách Like, 

Chu y: Mot nick facebook chi dugc tinh 

diem comment l lân và có chnta 

Hashtag#SangtaokhoinghiepUNETI2021, 

truong hop khác së không droc tính diêm. 
Mot nick faceboock chi duoc tinh diêm 

share 1 lán/ngày.) 

Thu 5, ngày Ban Giám khào 
3 To chuc châm vòng Bán kêt 

29/04/2021 

HÙi truong tâng 
1 nhà HA8, co 

so L+nh Nam 

(Du kiên) 
Thú 4, ngày Phòng KH-CN 

4 Thong báo các ý tuong duoc vào Chung 

ket 05/05/2021 

(Dr kien) 

2. Phân công thuc hiÇn: 

Phong Khoa hÍc -Công nghÇ: 
- Lp kê ho¡ch và triên khai kê ho¡ch tp huân, tó chéc vòng Bán kêt �ên các �on vË 

trong Truong; - Tông hop hô so vòng Bán kêt, moi Ban Giám khåo, tông hop và công bô kêt quà châm 

vong Bán kêt; 
Phoi hop vÛi các �on v/ trong các ho¡t �Ùng truyên thông, triên läm vàtim tài tro cho 

các ý tuong vòng Bán kêt. 

*Các Khoa chuyên môn: 

Phô bi¿n thông tin buôi tp huân, vòng thi Bán kêt �ên toàn thê GV, SV trong khoa; 
-Triên khai �ôn �ôc và quân lý các nhóm GV, SV �uoc vào vòng Bán kêt tham gia �ây 

du buôi tp huân, hoàn thiÇn hô so thuyêt minh, clip và thi vòng Bán kêt; 
Phoi hop vói các �on vË �ê tim dôi tác triên khai ý tuong và tim tài tro cho các �Ùi thi 

duoc vào vòng Bán kêt cça Khoa. 

* Phòng Công tác sinh viên: 

- Cù cán bÙ hÑ tro �ôn �óc sinh viên tham gia, qu£n lý sinh viên trong buôi tp huân và 

vong thi Bán kêt; 
HÑ trg trièên khai thông tin �én toàn bÙ các lóp sinh viên, huy �Ùng sinh viên tham då 

cô vk vòng thi Bán kêt; 

Phong Tuyên sinh và truyên thông: 
Phói hop vÛi Phòng KH-CN, Phòng CTSV dê quay phim, chåp ành, dua tin truyên 

thông thÑng tin buoi tp huân, vòng thi Bán kêt trên các hÇ thông Website, Facebook, Zalo...; 
- Ho tro thiet ke, in ân các poster, bäng rôn tuyên truyên, triên l�m các ý tuong vào vông 

Bán kêt; 

Phong Dào t¡o: 



hoi hop chuân bË HÙi truong, các thi¿t bË âm thanh, máy chiéu, bàn ghê... cho buôi tp 

huân và vòng thi Bán kêt, 

* Phong Hành chính quàn tr/: 
Ho trg dám bào an ninh trât tår các buoi tâp huân, vòng thi Báán kêt; chuân b/ nuóc uöng. 

*Doàn Thanh niên -HÙi sinh viên: 

Hô trg các tiêt måc v�n nghÇ cho vông thi Bán kêt; 

Ho tro triên khai thông tin d¿n toàn bÙ các doàn viên, sinh viên trong truong dë tham 

du và cô vk cho buôi tâp huân và vòng thi Bán kêt; 

-Ho trg tiêp �ón khách moi, phuc vå trong buôi tp huân, vòng thi Ban ket. 

De nghË các don v/ và cá nhân có liên quan tiép tuc triên khai thårc hiÇn dê cuÙc thi d¡t 

ket quà cao. 

Noi nhân:E 
- Dang uy, HÐT, Ban Giám hiÇu (de b/e); 

- Các don vË trong truong (�ë tv/h); 

- Các nhóm ý truong (�ë t/h); 

- Website truong; 

NG FHU TRUÖNG 2 

.oKiNH TE- 
COh TE - Luu: VT, QLKH, CTSV. 

TS. TrAn Hoàng Long 



uv HUONG TRINH TAP HUÁN VÒNG BÁN KÉT CUOoc 
NGSANG TAO KHÓI NGHIEP SINH VIÊN UNETI 2020-2021" 
e iheo Thóngbáo só/3G TB-ÐHKTKTCN ngày 25 tháng 3 n�m 2021) 

TPUCING 

TT COs Noi dung Nguoi phy trách Thoi gian Ghi chú 

Dón tiêp �ai biê, ôn �Ënh hÙi Ban tô chúc 
truong. 
Giói thieu mo dâu chuong trinh 

Noi dung chuong trinh buói hoc -Công nghe 
tp huân; 
Tóm t�t kêt quà vòng so loai. 

Phát biêu cça d¡i diÇn l�nh �¡o D¡i diÇn Länh dao 

Truong (Ban tô chúc): 
Chúc mung các dÙi vào vòng 
Bán kêt; 
G�n cuÙc thi vói các chuong 
trinh chào mùng ký niÇm 65 

n�m thành lp TruÝng. 
Nhân xét tóm t�t các kêt quå dánh 

giá vong so loai. 
Huóng dân hoàn thiÇn và làm nói Khách mÝi chuyên 
bat noi dung hô so thuyêt minh và | gia 

clip giói thiÇu ý tuuong. 
Chia se kinh nghiÇm cça các dÙi Khách mÝi �¡i dien 
thi Y tuomg sáng t¡o khoi nghiÇp | các �Ùi thi dugc vào 

dugc vào vòng chung kêt toàn vông chung kêt toàn 
quoc n�m 2020. 

Thào luân, hôi �áp vói khách moi | Ban tô chéc, Khách 
chuyên gia và d¡i diÇn các �Ùi thi moi, GV, SV các dÙi 
duoc vào vông chung kêt toàn thi

quoc n�m 2020. 
7 Phô biên kê ho¡ch và hinh thúc tô Dai diÇn Phong Khoa 10h50 1lh10 

chúc phân binh chon và thi vòng hoc -Công nghÇ 

bán kêt. 
8 Tong kêt và kêt thúc buôi tp | Ban tô chéc 

huan. 

08h15 08h30 

2 Dai diÇn Phòng Khoa 08h30 08h40 

08h40 08h50 

Truong 

08h50- 09h15 Khách moi chuyën 

gia 
09h15- 10h00 

10h00 10h20 Dr kiên mÝi | 
02 doi 

6 

cua 
UNETI và 

quôc n�m 2020 DHBKHN 
7 10h20 10h50 

7 

11h10-1lhi5 

BAN TO CHUC Q 


