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KẾ HOẠCH 

Tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2022 nhằm biểu 

dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ (KH&CN); tuyên 

truyền, phố biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, 

nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh 

Hà Nam, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động về vai trò của KH&CN; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng các thành tựu tiên tiến vào sản xuất và đời sống; phát động phong trào 

phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các 

sản phẩm hàng hoá của địa phương. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022 được tổ 

chức thống nhất, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình 

hình của cơ quan, đơn vị. 

II. CHỦ ĐÊ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ đề 

- “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. 

2. Khẩu hiệu 

“Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 

1. Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá 

trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội” 

Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

18-5”. 

* Thời gian: từ ngày 14-19/5/2022 

* Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

2. 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 thông qua các hình thức 

tin, bài, phóng sự, phim tài liệu trên các phương triên thông tin đại chúng. 

+ Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo; mục 

đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam. 

+ Giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ của Việt Nam; Thông tin 

về những thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, những đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng phát triển 

đất nước, địa phương và đóng góp thiết thực của KH&CN trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống dịch 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 đáu vượt lên ở một 

số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 

+ Giới thiệu về chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển 

và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ danh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng taoh, nâng 

cao năng suất dựa trên KH,CN&ĐMST; các mục tiêu, định hướng lớn của các 

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

+ Phát hành các ấn phẩm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

* Thời gian: từ ngày 03/5 đến ngày 19/5/2022 

*  Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý chuyên ngành  

*  Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

3. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên 

và các tầng lớp nhân dân; phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

* Thời gian: từ ngày 03/5 đến ngày 19/5/2022 

* Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý chuyên ngành 

* Đơn vị phối hợp: các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

4. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. 

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

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: Theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ động triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch này. 

2. Giao cho Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc triển khai kế hoạch này; tổng 

hợp, báo cáo kết quả theo đúng quy định. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở những 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 



Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 18/5/2021. Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, 

các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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