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 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  28 /KH-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 16  tháng 4 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019 
 

Thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ KH&CN 
về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ 
niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích:  

- Tiếp tục biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát 
triển của đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN. 

- Động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu 
khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong tương lai. 

2. Yêu cầu: Các hoạt động Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam 18/5 được tổ chức tiết kiệm, thiết thực. 

 II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 1. Chủ đề: "Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai". 

2. Khẩu hiệu: "Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam 18-5" 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC  

1. Nội dung  

 - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về hoạt động KH&CN; mục đích, ý nghĩa 
của Ngày KH&CN Việt Nam. 

 - Thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật và có đóng góp thiết thực 
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

 - Giới thiệu về chính sách, pháp luật KH&CN mới được ban hành và định 
hướng phát triển trong giai đoạn tới. 

 - Giới thiệu về năng lực, tiềm lực KH&CN. 

 2. Hình thức và phân công tổ chức thực hiện 

 2.1. Hoạt động chào mừng trước và sau Ngày KH&CN Việt Nam (trong 
khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến ngày 31/5/2019) 
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Stt Nội dung 
Đơn vị, bộ 

phận chủ trì 

Đơn vị, 
bộ phận  
phối hợp 

Dự kiến 
thời gian 

Ghi chú 

1 

Tổ chức các 
hoạt động thông 
tin, tuyên truyền 
trên các ấn 
phẩm, trang 
thông tin điện 
tử của Sở, bản 
tin TBT 

- Phòng 
QLCN&QLCN; 

- Chi cục TĐC; 

 

Các phòng 
chuyên môn, 
đơn vị trực 
thuộc Sở 

25/4 đến 
31/5 

 

2 

Phối hợp với 
Báo Lạng Sơn, 
Đài phát thanh 
và truyền hình 
tỉnh thực hiện 
chuyên mục số 
đặc biệt chào 
mừng ngày 
KH&CN Việt 
Nam 18/5 

Phòng 
QLCN&QLCN 

Báo Lạng 
Sơn, Đài phát 
thanh và 
truyền hình 
tỉnh 

Từ nay 
đến 

15/5/2019 
 

3 

Tiếp tục tuyên 
truyền, phổ biến 
thông tin về 
“Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh 
Lạng Sơn lần 
thứ V” và 
“Cuộc thi Sáng 
tạo thanh thiếu 
niên, nhi đồng 
tỉnh Lạng Sơn 
lần thứ  XI” 

Phòng 
QLNC&QLCN 

Các cơ quan 
có liên quan 

Theo Kế hoạch riêng 

4 

Đề nghị Bộ 
KH&CN khen 
thưởng những 
người có thành 
tích đóng góp 
cho sự nghiệp 
phát triển 
KH&CN 

Văn phòng Sở chủ động liên hệ với Vụ TĐKT, Bộ 
KH&CN để nhận hiện vật trước ngày  26/4/2019 

  
2.2. Tuần lễ trọng tâm chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (từ ngày 

14-19/5/2019 
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Stt Nội dung 
Đơn vị, bộ 

phận chủ trì 

Đơn vị, 
bộ phận  
phối hợp 

Dự kiến 
thời gian 

Ghi chú 

1 

Treo băng rôn, 
khẩu hiệu chào 
mừng Ngày 
KH&CN Việt 
Nam với khẩu 
hiệu nêu tại mục 
II tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị 
trực thuộc Sở. 

- Văn phòng Sở 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. 

- Trung tâm ứng dụng, phát 
triển khoa học - công nghệ và 
đo lường, chất lượng sản phẩm 

Từ ngày 14-19/5/2019 

2 

Tuyên truyền về  
Ngày KH&CN 
Việt Nam năm 
2019 tới các cơ 
quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh 

Văn phòng Sở 
Các cơ quan 
có liên quan 

Từ nay 
đến 

15/5/2019 
 

3 

Tổ chức Hội 
thảo khoa học 
tọa đàm với chủ 
đề ”Khoa học, 
công nghệ và 
đổi mới sáng 
tạo, kiến tạo 
tương lai”. 

- Phòng QLKH chủ trì phối 
hợp với các phòng chuyên 
môn, các đơn vị xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện. Tham 
mưu văn bản gửi các đơn vị 
”Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 
NN&PTNT, Liên hiệp các hội 
khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội 
đông y, UBND thành phố, 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
KH&CN và đo lường, chất 
lượng sản phẩm” để chuẩn bị 
nội dung tham luận. 

- Chi cục TĐC tham mưu nội 
dung chương trình văn nghệ 
chào mừng, xây dựng kịch bản 
và dẫn chương trình hội thảo. 

Dự kiến 
tổ chức 

ngày 
17/5/2019 

 

4 

Tổ chức đón 
khách, người 
dân đến tham 
quan các phòng 
thí nghiệm, các 
mô hình trình 
diễn các hoạt 
động nghiên cứu 

Trung tâm ứng dụng, phát triển 
khoa học - công nghệ và đo 
lường, chất lượng sản phẩm 

14-
19/5/2019 
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khoa học và ứng 
dụng công nghệ 
tại địa phương. 

 
Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và 

công nghệ Việt Nam năm 2019, đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực 
thuộc Sở, căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch chi 
tiết để triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định./. 
 
  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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