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                Kính gửi:  

- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; 

                               - Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng; 

                               - Cổng thông tin điện tử thành phố. 
                                       

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và kế hoạch số 281/KH-UBND 

ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến 

năm 2025,  Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng đã trở 

thành sự kiện thường niên do Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng chủ trì, 

nhằm truyền cảm hứng tạo động lực lan tỏa trong xã hội, giới thiệu và tôn vinh 

những thành tựu nổi bật của hoạt động đổi mới sáng tạo trong và ngoài thành 

phố; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng và 

với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và kết nối quốc tế.  

Với kỳ tổ chức lần thứ 6, Techfest Haiphong 2022 sẽ giới thiệu, kết nối 

các 300 sản phẩm đổi mới sáng tạo hàng đầu của các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước; định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích 

hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong 

toàn xã hội. 

Tất cả hoạt động của Techfest HaiPhong 2022 được tổ chức trực tiếp và thu 

phát hình trực tuyến phù hợp hoạt động chuyển đổi số trong tổ chức sự kiện vẫn 

đảm bảo quy mô sự kiện khoa học công nghệ tầm cỡ Vùng đồng bằng sông 

Hồng. 

Techfest Haiphong 2022 với chủ đề “Hải Phòng - Thành phố đổi mới 

sáng tạo - Điểm đến thành công”, trong tuần lễ có hơn 10 sự kiện xuyên suốt, 

đã có hàng ngàn lượt người đăng ký tham dự trực tiếp, tạo không khí sôi động, 

thể hiện sự quyết tâm và tinh thần chung sức thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng 

tạo, từ khối cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tới khối doanh 

nghiệp trong, ngoài nước của chính quyền thành phố Hải Phòng. Techfest 

Haiphong 2022 đặt người dân, doanh nghiệp là chủ thể của hệ sinh thái đổi mới 
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sáng tạo nhằm kiến tạo một xã hội số, một nền kinh tế số thể hiện rõ Hải Phòng 

là thành phố đổi mới sáng tạo, điểm đến thành công của các cá nhân và tổ chức. 

Lần đầu tiên được tổ chức tại Vinpearl Imperial Hotel (Sheraton) - Tòa 

nhà cao nhất, địa điểm ấn tượng, hiện đại của thành phố Hải Phòng nhằm tôn 

vinh và nâng cao vị trí, vai trò của đổi mới sáng tạo đối với sự thành công của 

thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây. Techfest Haiphong 2022 sẽ giới 

thiệu những sản phẩm đổi mới sáng tạo phục vụ mọi mặt của đời sống và phù 

hợp với quá trình chuyển đổi và thích nghi của doanh nghiệp… hứa hẹn là 

những “làn gió mới”, tạo ra những sân chơi tương tác lớn cho toàn chủ thể của 

hoạt động đổi mới sáng tạo trong từng lĩnh vực nhằm đáp ứng tính cập nhật của 

bài toán đặt ra về các vấn đề kinh tế - xã hội. 

1. Các hoạt động trong Tuần lễ 

Sự kiện được tổ chức với các thông tin cụ thể như sau: 

- Ngày 27/9/2022 (Thứ ba) 

+ Sự kiện kết nối kinh doanh sản phẩm đổi mới sáng tạo (14h00’-17h00’) 

với 8 sản phẩm/giải pháp đổi mới sáng tạo kết nối với 120 doanh nghiệp, 42 

cuộc kết nối 1-1 được thiết lập ; 

+ Triển lãm trưng bày các sản phẩm đổi mới sáng tạo (9h00’-18h00’) với 

67 gian hàng trưng bày; 

+ Triển lãm trực tuyến mở 24/24h trong suốt tuần lễ tại Website 

techfesthaiphong.isc1.vn trên phiên bản máy tính và điện thoại với 155 gian 

hàng 2D và 24 gian hàng 3D. 

- Ngày 28/9/2022 (Thứ tư) 

+ Khai mạc Techfest HaiPhong 2022 (9h00’-10h00’); 

+ Khai trương khu trưng bày công nghệ nông nghiệp công nghệ cao Israel 

với 11 công nghệ được trưng bày; 

+ Chung kết cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp” (14h00’-17h00’) với 6 dự 

án vào chung kết; 

+ Triển lãm trưng bày các sản phẩm đổi mới sáng tạo (9h00’-18h00’); 

- Ngày 29/9/2022 (thứ năm) 

+ Hội thảo "Đổi mới sáng tạo để khởi nghiệp đối với sinh viên Đại học 

Hàng Hải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" (9h00’-11h30’); 

- Ngày 30/9/2022 (Thứ sáu) 

+ Hội thảo “Khởi nghiệp từ trường Đại học” – Đại học Hải Phòng (9h00’-

11h30’); 
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+ Hội thảo “Nghiên cứu phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 

sinh viên đại học Y dược Hải Phòng” (14h00’-16h00’); 

- Ngày 4/10/2022 (thứ ba) 

+ Hội thảo “Ứng dụng công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng suất 

chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng” – Sở Khoa học và Công 

nghệ (14h00’-16h30’); 

+ Bế mạc Techfest HaiPhong 2022 (16h30’-17h30’) – Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

Techfest HaiPhong 2022 khai mạc sáng ngày 28/9/2022; triển lãm trực 

tiếp với 67 gian hàng; triển lãm trực tuyến với sự tham gia của 155 doanh 

nghiệp; khai trương khu trưng bày 11 công nghệ nông nghiệp công nghệ cao 

Israel; Sự kiện kết nối giao thương sản phẩm đổi mới sáng tạo đã kết nối 8 sản 

phẩm với 120 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố với 42 cuộc kết nối 1-1 

được thiết lập; Hội thảo “Ứng dụng công cụ quản trị tiên tiến để nâng cao năng 

suất, chất lượng đối với doanh nghiệp Hải Phòng sẽ được tổ chức tại Trụ sở Sở 

Khoa học và Công nghệ nhằm giới thiệu cơ chế và các nài học điển hình cho 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất chất lượng. 

Trong khuôn khổ Tuần lễ, các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

của thành phố như Thành đoàn, các trường Đại học, Viện Nghiên cứu sẽ tổ chức 

chuỗi các hoạt động liên quan đến chủ đề phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và hỗ trợ khởi nghiệp… 

2. Thành phần tham dự: Chuỗi các hoạt động nằm trong Tuần lễ sẽ có 

sự tham gia của đại biểu quốc tế từ Đại sứ quán Israel, Đại sứ quán Nhật Bản, tổ 

chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), tổ chức xúc tiến thương mại và 

đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), chương trình khởi nghiệp Thụy Sỹ….; Bộ Khoa 

học và Công nghệ, các cơ quan ban ngành thành phố; đại diện các cơ quan khoa 

học công nghệ trung ương và các địa phương; Trường đại học, viện nghiên cứu, 

các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố…  

3. Địa điểm tổ chức: Các hoạt động trực tiếp được tổ chức tại khách sạn 

Vinpearl Imperial; Trung tâm Phát triển khoa học- công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo, số 1 Phạm Ngũ Lão; các trường Đại học và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn thành phố. 

4. Thời gian: Chuỗi các hoạt động của Techfest HaiPhong 2022 được tổ 

chức trong 07 ngày (từ ngày 27/9 đến ngày 04/10/2022). Khu trưng bày sản 

phẩm trực tiếp tổ chức trong 02 ngày 27 và 28/9/2022. Riêng triển lãm trực 

tuyến mở 24/24h trong suốt tuần lễ tại Website techfesthaiphong.isc1.vn trên 

phiên bản máy tính và điện thoại. 
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5. Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự hỗ trợ từ 

công cụ, nền tảng công nghệ thực tế ảo và các nền tảng mạng xã hội. 

Ban Tổ chức xin thông báo và trân trọng cám ơn Quý đại diện của đơn 

vị báo chí cùng các Quý vị phóng viên đăng ký tham gia theo dõi và đưa tin 

về sự kiện. 

Trân trọng cảm ơn!  

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để b/c); 

- CT UBND thành phố (để b/c); 

- Phó CT UBND TP Hoàng Minh Cường (để b/c); 

- Như trên; 

- Các quận, huyện, sở, ban, ngành TP; 

- Liên minh HTX và DN ngoài quốc doanh HP;                                            

- Lưu: VT, PTCN.                                    
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Quang Tuấn 
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