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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm  

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2020 

     

Thực hiện Công văn số 1218/BKHCN-VP ngày 29/4/2020 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức ngày khoa học và công nghệ Việt 

Nam năm 2020. Công văn số 1812/VP-KGVX ngày 11/5/2020 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả triển khai các hoạt 

động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2020, như sau: 

 1. Công tác triển khai thực hiện 

 Nhằm tiếp tục biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ 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. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch hoạt 

động của ngành, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chi tiết kế hoạch để 

triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 

2020.  

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 

năm nay được đơn vị tổ chức tiết kiệm, thiết thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị 

số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng 

Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020. 

Triển khai, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh rà soát các cá 

nhân có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công 

nghệ của tỉnh để đề nghị Bộ KH&CN tặng kỷ niệm chương trong dịp kỷ niệm 

Ngày KH&CN Việt Nam 18/5. 

Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thông tin về “Cuộc thi Sáng 

tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ  12, năm 2020”. 

2. Kết quả thực hiện 

Với chủ đề "Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai". 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN trong toàn tỉnh 

thông qua nhiều hình thức, nội dung thiết thực và hiệu quả, cụ thể: 



2 

 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với dòng chữ "Nhiệt liệt 

chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5" tại cổng trụ sở cơ quan 

và trụ sở các đơn vị trực thuộc Sở.  

- Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 

chuyên mục số đặc biệt chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: 

+ Trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng vào ngày 18/5/2020 

trong chuyên mục vấn đề hôm nay. 

+ Trên Báo Lạng Sơn được phát hành trong số báo ngày Thứ Sáu, 

15/5/2020 với tiêu đề bài viết “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến 

tạo tương lai”. 

- Cập nhật tin bài, ảnh trên trang thông tin điện tử của Sở KHCN để 

tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam 18-5, thông tin về 

các thành tựu KH&CN nổi bật, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của ngành, địa phương và những đóng góp thiết thực của ngành KH&CN phục vụ 

phòng, chống COVID-19. Phổ biến về Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 

của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân 

trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Giới thiệu về chính sách, pháp luật 

KH&CN mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. … 

- Tổ chức đón tiếp 02 lượt khách và người dân đến thăm quan phòng nuôi 

trồng nấm đông trùng hạ thảo và mô hình trình diễn hoạt động nghiên cứu khoa 

học và ứng dụng công nghệ tiến tiến tại vườn thực nghiệm của Trung tâm ứng 

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

Lạng Sơn 

- Tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

18-5 trong phạm vi nội bộ; tổ chức trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN" 

cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển KH&CN 

của tỉnh Lạng Sơn. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN 

Việt Nam năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo Bộ KH&CN, 

UBND tỉnh./. 

 
  Nơi nhận: 
- Bộ KH&CN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VP, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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