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V/v đề nghị phối hợp tổ chức
Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của
HSSV năm 2020

Kính gửi: Trường Đại học Thủy lợi
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-BGDĐT ngày 16/4/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên
khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội khởi
nghiệp quốc gia của HSSV năm 2020 (gọi tắt là Ngày hội) với thời gian vào tháng
12 năm 2020 (02 ngày). Theo Kế hoạch số 1449/KH-BGDĐT ngày 18/11/2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngày hội sẽ được tổ chức vào ngày 18, 19 tháng 12
năm 2020 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, tuy
nhiên vì lý do khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thay đổi thời gian,
địa điểm tổ chức, cụ thể sẽ tổ chức tại Trường Đại học Thủy lợi vào ngày 21, 22
tháng 12 năm 2020. Để Ngày hội được tổ chức hiệu quả, thành công, Bộ Giáo dục
và Đào tạo đề nghị Trường Đại học Thủy lợi phối hợp, hỗ trợ một số nội dung sau:
1. Về cơ sở vật chất
- Bố trí Hội trường (03 hội trường) để tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi
với đầy đủ âm thanh, ánh sáng phục vụ việc tổ chức các hoạt động. Bố trí phòng
khách để tiếp đón các đại biểu cấp cao tham dự Ngày hội.
- Bố trí khu vực sân bãi để xe và đảm bảo nguồn nước, nguồn điện tổng thể
để thi công lắp đặt các hạng mục tổ chức các hoạt động.
- Hỗ trợ kinh phí mua sắm hoa tươi, nước uống cho các đại biểu tham dự hội
nghị, hội thảo và các hoạt động tại Ngày hội.
2. Về nhân sự
- Chủ trì thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban tổ chức của Ngày hội, phân
công, bố trí cán bộ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thông suốt
trong việc thực hiện các nhiệm vụ.
- Cử đại diện cán bộ các phòng, ban tham gia phối hợp cùng với các đơn vị
thi công, lắp đặt các hạng mục trong thời gian trước và sau sự kiện.
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc và các hoạt
động khác của Ngày hội.
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- Huy động sinh viên tình nguyện của trường tham gia lễ tân, khánh tiết, bảo
vệ các công trình do Ban tổ chức lắp đặt trong các ngày diễn ra các hoạt động tại
trường và hỗ trợ công tác chuẩn bị lắp đặt, thi công, tháo dỡ các công trình trước
và sau khi diễn ra sự kiện.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông về sự kiện. Xây dựng công văn đề
nghị Công an phường hỗ trợ, phân luồng giao thông, bố trí nhân sự đảm bảo an
ninh trật tự trong và ngoài nhà trường.
- Bố trí đội ngũ bảo vệ, nhân sự của trường, sinh viên tình nguyện, đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn giao thông trong 02 ngày diễn ra Ngày hội, bảo quản trang
thiết bị, tài sản của trường, của Ban Tổ chức, ứng phó với các tình huống khẩn cấp
về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tình
huống khẩn cấp khác.
3. Thời gian tổ chức: Ngày 21, 22 tháng 12 năm 2020 (02 Ngày).
4. Nội dung chi tiết các hoạt động theo Kế hoạch số 1449/KH-BGDĐT ngày
18/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp
quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục
NOVA (Nova Edu) phối hợp với Trường đại học Thủy lợi trong việc tổ chức lắp
đặt thi công, triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1449/KH-BGDĐT ngày
18/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là một số nội dung Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Đại
học Thủy lợi phối hợp, hỗ trợ trong việc tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia
của HSSV năm 2020.
Chi tiết liên hệ: Ông Bùi Tiến Dũng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính
trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà
Nội. Điện thoại: 0913459858; Email: btdung@moet.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Ngô Thị Minh (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c) ;
- Trường ĐHSPKT TP.HCM (để biết);
- Nova Edu (để ph/h);
- Văn phòng Bộ (để ph/h);
- Các Vụ : GDTrH; GDĐH (để ph/h);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.
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