
Chào mừng các quý vị đại biểu về dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2016 - 2017)
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 10:00

  

Thời gian: 20h30 ngày 17/4/2018

  

Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

  

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 -2017) là buổi lễ
long trọng và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV 2 – Đài Truyền hình Việt Nam, vì vậy
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Ban Tổ chức đề nghị các tác giả phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Tổ chức Hội thi là
Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) để buổi lễ được diễn ra tốt đẹp.

  

1 - Khẳng định sự hiện diện tại buổi lễ: L/hệ Đ/c – Đặng Thu Phương – ĐT: 0916054459.

  

2 - Trang phục lên nhận giải: Nam Comple, Nữ áo dài hoặc lễ phục

  

3 - Đối tượng lên sân khấu nhận Giải: Những tác giả là Chủ nhiệm

  

4 - Phần thưởng:

  

- Bằng khen của Ban Tổ chức: đối với những tác giả có 20% đóng góp trở lên

  

- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn LĐVN: Các tác giả là Chủ nhiệm của công trình
đoạt giải Nhất, Nhì, Ba

  

- Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo Trung ương Đoàn đối với các giải Nhất, Bằng khen của Trung ương
Đoàn đối với tác giả đoạt giải Nhì, Ba có đóng góp từ 20% trở lên (dành cho các tác giả từ 35
tuổi trở xuống)

  

- Tiền thưởng: (Theo quyết định)

  

- Cúp Hội thi: mỗi công trình được 01 chiếc cho những công trình từ giải Ba trở lên

  

5 – Các thông tin khác: Đ/c Đặng Thu Phương: 0915064459
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC 

        

Thời gian

  

Nội dung

  

Người lệ hệ

  
    

10h00

  

Các đơn vị, cá nhân có đăng ký trưng bày sản phẩm có mặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô – 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

  

Đ/c Minh Bằng 

0989 263646

  
    

Sáng 8h30 – 11h30

Chiều 13h30 – 16h00

  

- Tác giả nhận tiền thưởng: Qũy VIFOTEC - 53 Nguyễn Du (Yêu cầu mang theo CMND hoặc giấy ủy quyền, công văn thông báo đoạt giải) 
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- Nhận Bằng khen TLĐ, Trung ương Đoàn 

  

Đ/c Thanh Hải 

0904285645

Đ/c Minh Bằng 

0989 263646

  
    

18h00 – 19h00

  

Nhận sơ đồ chỗ ngồi của Chủ nhiệm tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô 

  

Đ/c Trung Dũng

0914 388 288

Đ/c Anh Quyết
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0978953702

  
    

19h20 – 20h30 

  

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu, phát tài liệu tại sảnh Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô 

  

  
    

19h30 – 20h00

  

- Các tác giả là Chủ nhiệm tập trung tại Sân khấu để nghe hướng dẫn của BTC về việc lên sân khấu nhận giải 

  

  
    

20h30 – 22h00

  

Truyền hình trực tiếp trên VTV2 Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

  

  
    

22h00 – 22h30 

 5 / 6



Chào mừng các quý vị đại biểu về dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2016 - 2017)
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 10:00

  

- Các đơn vị, cá nhân có trưng bày triển lãm thu hồi lại hiện vật, tài liệu 

- Các tác giả nhận Bằng khen của BTC tại sảnh Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô

  

Đ/c Minh Bằng

0989 263646 

  
      

Ngày 18/4/2018:

  

- Kính mời các tác giả đoạt giải, các đơn vị cá nhân chưa nhận Bằng khen, tiền thưởng và các
giấy tờ liên quan tại: Văn phòng Qũy VIFOTEC 53 Nguyễn Du – Hà Nội, thời gian từ: 8h00 gặp
Đ/c Thanh Hải (tiền thưởng): ĐT – 0904285645; Đ/c Minh Bằng (Bằng khen) : ĐT - 0989
263646.
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