
UBND TỈNH BẮC KẠN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:         /KH-SKHCN 
 

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

năm 2021 (18-5) 

 

Thực hiện Văn bản số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 

2021; Văn bản số 2389/UBND-NNTNMT ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Văn bản số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào 

mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 (18-5) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và 

tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các 

thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tao, nâng cao vai trò, vị thế 

của KH&CN; thu hút các chuyên gia tích cực tham gia các hoạt động KH&CN tại 

tỉnh; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng 

tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 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 năm 2021 

được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, 

lan toả các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam trong năm 2021 trong 

phạm vi toàn tỉnh.  

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. 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 trong giai đoạn 

2020-2021 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng Chuyên mục Khoa 

học và Công nghệ, thời lượng phát sóng 10 phút bao gồm 04 tin và 01 phóng sự; 
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phối hợp với Báo Bắc Kạn xây dựng bài viết chuyên ngành đăng tải trên Báo Bắc 

Kạn. Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành. Thời gian thực 

hiện: Trước ngày 18/5/2021. 

- Đăng tin, bài, ảnh về công tác khoa học và công nghệ trên Trang Thông tin 

điện tử của Sở. Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị gửi ít nhất 01 bài theo chủ đề 

trước ngày 10/5/2021; Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành tổng hợp, chọn 

lọc, biên tập và đăng bài. 

- Treo băng zôn khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam 18-5” tại Sở Khoa học và Công nghệ. Đơn vị thực hiện: Văn phòng 

Sở, thực hiện trước ngày 06/5/2021. 

2. Tuyên dương công chức, viên chức làm công tác KH&CN 

- Nội dung: Tổng kết đợt thi đua chuyên đề theo Kế hoạch số 27/KH-SKHCN 

ngày 30/3/2021 về việc tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5). 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Thời gian: xong trước ngày 16/5/2021. 

3. Tổ chức hoạt động thể thao (nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tốt) 

- Nội dung: Tổ chức Giải bóng chuyền hơi giữa các Tổ công đoàn. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở phối hợp với BCH Công đoàn. 

- Thời gian: 14h00, ngày 18/5/2021. 

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí chi thường xuyên của Sở Khoa học và 

Công nghệ, Chi cục TĐC, Trung tâm Ứng dụng KH-CN và TĐC và kinh phí Công 

đoàn Sở. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị 

trong việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả gửi Bộ Khoa học và 

Công nghệ trước ngày 04/6/2021. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Triển khai Kế hoạch này đến các công 

chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; tổ chức thực hiện tốt các nội dung, 

đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam năm 2021 (18-5) của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 
Nơi nhận: 
Bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Phòng QLCNCN (đăng website); 

- Lưu VT, VP. 
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