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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ KH&CN 

về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ 

niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích:  

- Tiếp tục biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ 

KH&CN. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động 

đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN. 

 - Khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động, 

nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam 

nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. 

2. Yêu cầu: Các hoạt động Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN 

Việt Nam năm 2021. 

 II. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 1. Chủ đề: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát 

vọng, 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 mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN 

Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, 

CN&ĐMST) trong giai đoạn 2020-2021. 

 - Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và 

ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao 
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năng suất dựa trên nền tảng KH,CN&ĐMST; các mục tiêu, định hướng lớn của 

các chiến lược/Chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030. 

 - 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 đóng góp thiết thực của ngành 

KH&CN trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống COVID-

19; thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế 

để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và phấn đấu vượt 

lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 

- Bám sát các quan điểm mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về 

nội dung KH,CN&ĐMST trong văn kiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 

2021-2030 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả. 

 2. Hình thức và phân công tổ chức thực hiện 

 2.1. Hoạt động chào mừng trước Ngày KH&CN Việt Nam (trong 

khoảng thời gian từ ngày 03-14/5/2021) 
 

Stt Nội dung 
Đơn vị, bộ 

phận chủ trì 

Đơn vị, 

bộ phận  

phối hợp 

Ghi chú 

1 

Tổ chức các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền 

phổ biến pháp luật 

KH&CN, vai trò của 

KH&CN và hoạt động 

KH,CN&ĐMST thông 

qua các hình thức viết 

tin, bài trên các báo, 

trang thông tin điện tử. 

Phòng Quản 

lý công nghệ 

và Quản lý 

chuyên ngành 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

 

2 

Phối hợp với Báo 

Lạng Sơn thực hiện 

chuyên mục số đặc 

biệt chào mừng ngày 

KH&CN Việt Nam 

18/5 

Phòng Quản 

lý công nghệ 

và Quản lý 

chuyên ngành  

Báo Lạng Sơn  

3 

Tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến thông tin về 

“Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ  13, năm 

Phòng Quản 

lý công nghệ 

và Quản lý 

chuyên ngành 

Các cơ quan 

có liên quan 
 



3 

 

2021”; “Hội thi Sáng 

tạo kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ 6 năm 

2021”; “Cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn năm 

2021” 

4 

Đề nghị Bộ KH&CN 

khen thưởng những 

người có thành tích 

đóng góp cho sự 

nghiệp phát triển 

KH&CN 

Đã có Quyết định số 866/QĐ-BKHCN ngày 

16/4/2021 của Bộ KH&CN về việc tặng Kỷ niệm 

chương ”Vì sự nghiệp KH&CN” cho 03 cá nhân. 

  

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

14-19/5/2021) 
 

Stt Nội dung Đơn vị, bộ phận thực hiện 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 

 

2 

Giới thiệu các thành 

tựu KH&CN trên 

thông tin của Sở 

- Phòng Quản lý công nghệ và 

Quản lý chuyên ngành 

- Các phòng chuyên môn, các đơn 

vị trực thuộc Sở. 

 

3 

Tổ chức trao Kỷ 

niệm chương ”Vì sự 

nghiệp KH&CN” 

tại trụ sở: Đảng ủy 

khối CCQ tỉnh, Tòa 

án nhân dân tỉnh, 

Viện kiểm soát nhân 

dân tỉnh. 

- Lãnh đạo Sở 

- Đại diện lãnh đạo các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc 

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

công nghệ Việt Nam năm 2021, đề nghi ̣các phòng chuyên môn, các đơn vi ̣ trưc̣ 

thuôc̣ Sở, căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hà 
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