
 UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /TM-SKHCN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2022 
 

 

THƯ MỜI  

Tham gia khoá tập huấn 

Phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo về cơ khí, tự động hoá 

trong khai thác thuỷ sản 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Trong khuôn khổ Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi có Kế hoạch tổ chức Chương trình tập huấn “Phát 

triển ý tưởng đổi mới sáng tạo về cơ khí, tự động hoá trong khai thác thuỷ sản”. 

Chương trình tập huấn nhằm mục tiêu cung cấp các kiến thức và các công cụ và hỗ 

trợ phát triển ý tưởng, giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo cho lĩnh vực cơ khí, tự động 

hóa áp dụng cho lĩnh vực khai thác thuỷ sản. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức khoá tập huấn, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 02 ngày, ngày 13/8/2022 và 27/8/2022. 

2. Địa điểm: Tham dự trực tuyến qua Zoom. 

(link lớp học sẽ được gửi qua email sau khi đăng ký tham dự). 

3. Nội dung tập huấn: Theo Phụ lục chương trình đính kèm. 

4. Đối tượng tham dự: Cá cá nhân, nhóm cá nhân yêu thích công nghệ và sáng tạo 

phạm vi toàn quốc. 

5. Kinh phí: Chi phí tham dự khoá học được chương trình hỗ trợ 100%. 

6. Đăng ký trực tiếp: Tại địa chỉ http://tiny.cc/bootcampfic22 đến hết ngày 

10/8/2022 (thứ Tư). 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Văn phòng 

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); email: 

startup.brvt@gmail.com/; điện Thoại: 0254.650.1999 / 084.827.3988 – Ông. Trịnh Thành 

Trung. 

Trân trọng./.   

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ Sở KH&CN (b/c); 

- VPKN (t/h); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 Trần Duy Tâm Thanh 

http://tiny.cc/bootcampfic22?fbclid=IwAR2aQtLIpTVhWIIYtVZlGSk6uw9kvU1Qr4CRDHD0PXaD36UeI4wsxU0pEzM
mailto:startup.brvt@gmail.com/


PHỤ LỤC 

Khoá tập huấn phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo về cơ khí, tự động hoá 

trong khai thác thuỷ sản 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SKHCN ngày       /8/2022 của Sở KH&CN) 

 

TT THỜI GIAN NỘI DUNG 

1 Hết ngày 

10/8/2022 

Đăng ký tham gia lớp tập huấn. 
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Ngày 13/8/2022 

08:30 – 11:30 

 

- Khai mạc 

- Mô đun 01: Tư duy thiết kế (Design thinking) 

- Mô đun 02: Ứng dụng công cụ khám phá nguyên nhân để 

phát triển ý tưởng giải quyết các vấn đề. 

Lưu ý: Lớp tập huấn được ghi hình và phát trên Fanpage của 

Cuộc thi FIC2022 trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi 

Ngày 13/8/2022 

14:00-16:30 

+ Đăng ký nhóm, đăng ký ý tưởng/giải pháp 

Đối với các cá nhân/ nhóm cá nhân chưa có ý tưởng sẽ được 

BTC bố trí vào từng nhóm cùng các chuyên gia thảo luận. 

- Đăng ký, kết nối cố vấn hỗ trợ  

Đối với các cá nhân/ nhóm cá nhân chưa sắp xếp thời gian và 

Cố vấn  sẽ được BTC bố trí vào từng nhóm phù hợp. 
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Ngày 15/8 -

26/8/2022 

- Thực hành xây dựng và phát triển ý tưởng, giải pháp 

- Các đội tham gia được cố vấn hỗ trợ trong quá trình phát triển 

ý tưởng dự án. 

Lưu ý: Thực hiện kết nối theo lịch đã đăng ký trong ngày 

13/8/2022 
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Ngày 27/8/2022 

08:30 – 12:00 

- Mô đun 03: Hướng dẫn xây dựng bản trình bày proof of 

concept - POC, hướng dẫn trình bày ý tưởng 

Ngày 27/8/2022 

14:00 – 16:30 

- Mô đun kết thúc: 

Thuyết trình, đánh giá; Trao giải thưởng, trao chứng nhận. 

- Giải thưởng: 

+ 01 giải: Trị giá 3.000.000 đ cho ý tưởng/giải pháp xuất sắc 

nhất. 

+ 03 giải: Trị giá 1.000.000 đ cho ý tưởng/giải pháp tiềm 

năng. 

+ Các giải pháp được tiếp tục hỗ trợ để hoàn thiện sản phẩm 

mẫu, tham gia Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành Thuỷ sản tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 và hướng dẫn tham gia các chính 

sách hỗ trợ khác của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để 

hoàn thiện, phát triển thương mại hóa ý tưởng. 
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