UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

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

Số: 373 /SKHCN-VP

Quảng Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2020

V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt
Nam năm 2020.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành
- UBND các huyện, thành phố

Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam, đã
được Luật Khoa học và công nghệ quy định. Từ năm 2014 đến nay, Ngày Khoa
học và công nghệ Việt Nam đã được tổ chức kỷ niệm rộng rãi trong toàn quốc,
nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành KH&CN cho sự
nghiệp phát triển đất nước.
Để các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức thống
nhất, hiệu quả và thiết thực, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có hướng dẫn, và
UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo tại Công văn số 2589/UBND-KGVX ngày
12/5/2020 giao Sở Khoa học và Công nghệ, cùng với cơ quan, đơn vị địa phương tổ
chức kỷ niệm ngày KH&CN, gồm những nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tổ chức Chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 nhằm biểu dương
và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu
khoa học và công nghệ của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng;
động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học và góp phần xây dựng và phát
triển đội ngũ tri thức của tỉnh.
2. Yêu cầu
Các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 được tổ chức
tiết kiệm, thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của chỉ thị 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 tuyên truyền chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2020.
II. Chủ đề và các khẩu hiệu tuyên truyền
1. Chủ đề
“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 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 Khoa học, công nghệ và Đổi
mới sáng tạo (KH,CN và ĐMST); mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam.
- Thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương và đóng góp thiết thực của khoa
học và công nghệ vào đời sống. Xem KH,CN và ĐMST thực sự là động lực cho
tăng trưởng kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới.
- Phổ biến về Chỉ thị 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ
KH&CN về 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 Covid-19.
- Giới thiệu chính sách, pháp luật KH&CN mới được ban hành và định
hướng phát triển trong giai đoạn tới.
2. Hình thức
- 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 và ĐMST thông qua các hình thức tin,
bài, phóng sự, phim, tạp chí, tập san… về KH&CN.
- Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam với chủ đề
nêu tại Mục II tại các cơ quan/đơn vị.
- Giới thiệu các thành tựu KH&CN, trình diễn các hoạt động nghiên cứu
khoa học và ứng dụng công nghệ trên trang, cổng thông tin điện tử của các cơ
quan/đơn vị, các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.
- Tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập
thể, cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam nhân Ngày KH&CN Việt Nam.
III. Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn này và tình hình diễn biến của dịch
Covid-19, đề nghị các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức kỷ niệm Ngày
KH&CN Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các Sở, ban,
ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tổ chức thực hiện và gửi
kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh
và Bộ KH&CN kịp thời.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&CN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng/đơn vị thuộc Sở;
- Lưu VT,VP.
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