
Chào mừng các tác giả về dự lễ trao giải Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 12
Chủ nhật, 23 Tháng 3 2014 18:20

  

Đây là buổi Lễ long trọng được truyền hình trực tiếp nên đề nghị các tác giả cần phối hợp chặt
chẽ với BTC để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây Ban tổ chức gửi tới các tác giả bản
hướng dẫn cụ thể theo kịch bản của truyền hình:

  

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CÁC TÁC GIẢ ĐOẠT GIẢI TẠI LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI HỘI THI
SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 (2012 - 2013)

  

SƠ ĐỒ NHÀ HÁT LỚN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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  1 - Khẳng định sự hiện diện tại buổi lễ  :  L/hệ Đ/c Thu Phương - ĐT : 0915064459  2 - Trang phục lên nhận giải                  : comple; áo dài hoặc lễ phục  3 - Đối tượng lên sân khấu nhận Giải    : Những tác giả là Chủ nhiệm và Đồng Chủ nhiệm (sauđây gọi tắt là CN và ĐCN)  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 trìnhđoạt giải Nhất, Nhì, Ba (trừ những tác giả đã được nhận Bằng khen của TLĐ trong năm 2013)  - Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo của Trung ương Đoàn : các tác giả từ 35 tuổi trở xuống của giảiNhất, Nhì, Ba.  - Tiền thưởng : (theo Quyết định)  - Cúp Hội thi : mỗi công trình 01 chiếc cho những công trình từ giải Ba trở lên  5 – Các thông tin khác : Đ/c Hồng Minh : 0965487875 - Đ/c Hoàng Yến : 0948685577                CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC   * Ngày 31/3/2014 :        Thời gian  Nội dung  Người liên hệ      7h30 – 10h00 :  Các đơn vị, cá nhân có đăng ký trưng bày có mặt tại Nhà hát Lớn để phối hợp với BTC thực hiện trưng bày  Đ/c Minh Bằng : 0989 263646      10h00 – 11h30 :  Lễ Khai trương Triển lãm “Thành tựu Sáng tạo KHCN Việt Nam”Địa điểm : Bảo tàng Hồ Chí Minh – 19 Ngọc Hà, Hà Nội  Đ/c Trung Dũng :0914 288 388Đ/c Minh Bằng : 0989 263646      13h30 – 14h30 :  - Tác giả nhận tiền thưởng trước có mặt tại : Quỹ VIFOTEC – 53 Nguyễn Du (Y/cầu mang theo CMND hoặc giấy ủy quyền, CV thông báo đoạt giải)- Nhận Bằng khen TLĐ, TWĐ  :  Đ/c Thanh Hải :0904285645 Đ/c Khắc Lai :0982 236486      18h00 – 19h00 :  Nhận sơ đồ chỗ ngồi của Chủ nhiệm và Đồng Chủ nhiệm tại Nhà hát lớn(các tác giả khác ngồi theo sự sắp xếp của BTC)  Đ/c Trung Dũng : 0914 388 288Đ/c Anh Quyết :0978953702      19h30 – 20h30 :  Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu, phát tài liệu tại sảnh Nhà hát lớn        19h30 – 20h00 :  - Các tác giả là Chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm tập trung tại Sân khấu để nghe hướng dẫn của Ban TC về việc lên sân khấu nhận giải- Nhận vòng nguyệt quế để đeo trước khi lên nhận giải  Đ/c Thu Phương 0915064459Đ/c Hồng Minh0965487875      20h30 – 22h00 :  Truyền hình trực tiếp Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi STKT toàn quốc        22h00 – 22h30 :  - Các đơn vị, cá nhân có trưng bày triển lãm thu hồi lại hiện vật, tài liệu. Riêng Pano, BTC giữ lại để phục vụ Hội thảo Khoa học- Các tác giả nhận Bằng khen của BTC và Cúp tại sảnh Nhà hát lớn   Đ/c Khắc Lai :0982 236 486          * Ngày 01/4/2014 :  - Kính mời các tác giả đoạt giải, các đơn vị, cá nhân chưa nhận Bằng khen, tiền thưởng và cácgiấy tờ liên quan tại : Văn phòng Quỹ VIFOTEC 53 Nguyễn Du – Hà Nội, thời gian : từ 8h00,gặp chị Hải (tiền thưởng) : 0904285645, anh Lai (Bằng khen và các giấy tờ liên quan) :0982236486.     HƯỚNG DẪN LÊN SÂN KHẤU NHẬN GIẢI THEO TRÌNH TỰ    * BTC đề nghị tác giả nhắc người nhà không tặng hoa trên sân khấu buổi truyền hình trực tiếp.  * Đây là chương trình truyền hình trực tiếp nên khi nhận Bằng khen, Cúp không đúng tên, đềnghị tác giả vẫn nhận tại sân khấu, sau đó chuyển ngay lại cho BTC (ở phía cánh gà) để nhậnlại Bằng khen đúng theo tên tại sảnh Nhà hát lớn vào cuối chương trình (từ 22h00 – 22h30)          TT  Nội dung  Hướng dẫn      1  Trao giải WIPO  Cách thức trao: MC mời khách VIP lên trước. Sau đó MC đọc tên mời từng tác giả lên sân khấu để nhận giải thưởng WIPO.Sau khi nhận bằng khen, các tác giả đi vào phía cánh gà bên tay trái của mình để vòng ra ngoài về vị trí ngồi cũ (mũi tên trong sơ đồ).      2  Trao giải Khuyến khích :2 đợt (Đợt 2 : tương tự như Đợt 1)  Khi đại diện của BTC cầm biển hướng dẫn đến khu vực các tác giả đoạt giải Khuyến khích ngồi : các tác giả là CN và ĐCN (đã đeo vòng nguyệt quế) đi theo người hướng dẫn vòng xuống cuối sân khấu ra hành lang tập trung tại cánh gà bên phải (nhìn từ dưới lên). Khi MC đọc đến tên tác giả đầu tiên của đợt 1, TG đó nhanh chóng đi lên sân khấu và đứng tại vị trí đã được đánh dấu, các tác giả khác sẽ đứng tiếp theo đó.Sau khi nhận Bằng khen, các tác giả đi vào phía cánh gà bên tay trái của mình để vòng ra ngoài về vị trí ngồi cũ.      3  Trao giải Ba (1 đợt)  Cách thức lên sân khấu nhận giải : như giải Khuyến khích – Từ giải Ba, mỗi công trình sẽ được nhận 01 Cúp.Tác giả : Đào Viết Thoàn đứng tại sân khấu để MC phỏng vấn       4  Trao giải Nhì (1 đợt)  Cách thức lên sân khấu : Như giải Khuyến khích      5  Trao giải Nhất   Cách thức trao giải nhất : MC mời khách VIP lên trước. Sau đó MC mời từng tác giả lên sân khấu để nhận thưởng (bằng khen + cúp). Sau khi nhận giải, các tác giả đứng tại sân khấu, di chuyển lên bục phía dưới sân khấu để tiếp tục nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ (lúc đó sẽ có người của Ban tổ chức ra thu lại bằng khen và cúp giải nhất).Trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ: MC tiếp tục mời khách VIP lên và đọc tên các tác giả nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ, các tác giả đi vào phía cánh gà bên tay trái của mình để vòng ra ngoài về vị trí ngồi cũ.              
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