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KE HOACH 
To chü'c Ngãy Khoa hQc vã cong ngh Vit Nam 18/5/20 19 

Thrc hin chi dao  cüa B Khoa hçc và Cong ngh ti Cong van s 955/BKHCN-
VP, ngày 05/4/2019 ye vic hiràng dan to chcrc Ngày khoa h9c và cOng ngh 
(KH&CN) Viêt Nam näm 2019. 

Nhm chào mrng Ngay KH&CN Vit Nam näm 2019, S Khoa hçc và Cong 
ngh xay drng kê hoach to chirc các hoat dng nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU cAu 
Ngay KH&CN Vit Nam ngày càng có nghia dc bit quan tr9ng di vài gii 

tn thirc khoa h9c va cOng ngh. Vic to chirc Ngày khoa hçc và cOng ngh không chi,//'( sO 
khth dy tinh than sang tao  trong di ngü nhüng ngr?i lam khoa h9c nói riêng, ma cOn °' KHOA Ht 
gOp phân lan tOa không khI dôi rni trong tu duy lam khoa h9c cüa the h tré, huy\ \CONG N( 
dng va giãi phOng nguOn 1irc chat xám trong sir nghip cOng nghip hOa - hin dai' 
hóa dat nuâc. 

T chüc chào rniirng Ngay khoa hçc và cOng ngh Vit Nam 11am 2019 nhm 
tuyên truyên, phô biên rng räi các thành tru khoa h9c và cOng ngh dôi vó'i sir nghip 
phát triên dt nuâc nói chung va vâi tinh Bmnh Duong nói riêng, nâng cao nhn thrc 
cña xã hi ye vai trO cüa khoa h9c và cOng ngh, tao  s1r lien kêt, phôi hçp trong hoat 
dng nghien ctru, 1rng diing. Trng brncc dy manh,  phát triên th tnr?mg cOng ngh trên 
dia bàn tinh. 

Các hott dng k nim chào mrng Ngày khoa hçc và cOng ngh Vit Nam 18/5 
duxc to chirc tiêt kiêm, hiu qua và thiêt thirc, thu hñt duçic s1r quan tam, tham gia cüa 
mi tang lap nhân dan. 

II. CHU BE vA KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 

1. Chñ d Ngày khoa h9c và cOng ngh Vit Nam nàm 2019: "Khoa h9c, cOng 
ngh và dOi mOi sang tao  kiên  tao  tumg lai" 

2. Khu hiu tuyên truyn 

"Nhit lit chào mrng Ngày khoa h9c và cOng ngh Vit Nam 18-5" 

III. NO! DUNG vA H!NH THC THIIC HIN 

1. To chfrc các hot dng tuyên truyn c dng triyc quan triró'c và trong 
Ngày Khoa hQc vã Cong ngh Vit Nam 

Miic tiêu: Tuyên truyn Ngày Khoa hçc và cong ngh Vit Nam dn tAt cá nguYi 
dan trên dja bàn tinh BInh DuQng. 

Ni dung: 



a) Treo bang ron, dat  standee và dt banner trên công/trang thông tin din t1r 
tuyên truyn v Ngay KH&CN Vit Narn tr ngày 14/5/2019 dn ngày 19/5/2019 tai các 
khu virc cong cong, mt sO dumg phô chInh cüa thành phô Thu Dâu Môt, thãnh phô 
mâi BInh Drnng, ti trii s Co quan lam vic, noi dông ngui qua lai  nham khoi dy 
ñim tu hào v trI tuê, tinh than darn me lao dng sang to trong các tang lóp nhân 
dan, dac  biêt là the h tré; tinh than kh&i nghip vOi khoa hçc và cong ngh; xây dirng 
ni dung tuyên truyên, dua tin, phãn ánh ye chü dé cüa Ngày khoa hçc và cong ngh 
Vit Narn trên website, bàn tin khoa h9c và cOng ngh; Dài Phát thanh và Truyên hInh 
BInh Duo'ng; Báo Birth Duong. 

- Màu bang ron: Nn bang rOn, standee, banner xanh, ch khu hiéu rnàu trng. 

- S lung: 06 bang ron ngang (0,8m X 12m). 

- Dia dim: TruO'c Trung tarn Hi nghj và Trin lam tinh BInh Duong; duO'ng 
Pham Ngc Thch (Thu vin tinh); duO'ng Yersin (Cong an thành phO); du?mg 30/4 
(ngà 3 Nam Sanh); dumg Lê Hông Phong (nga 3 Huznh Van Lily - Phü Thuan) va 
truâc tru sO' Cu cüa SO' KH&CN. 

* Don vi; chü trI: Trung tam Thông tin và Thng kê khoa hc và cong ngh 

* Don vi;  phi hop: PhOng Quãn l chuyên ngành; Các phOng, don vi;  khác trrc 
thuc cüa SO'. 

b) S luqng và vi; trI dt standee: Dat  08 standee 

+ 02 standee dt ti khu vrc 1 cüa cüa tôa tháp A và B; 

+ 02 standee dt tai  noi chO' thang may P1 cüa cüa tOa tháp A và B; 

+ 02 standee dt ti noi chO' thang may P2 cña cüa tOa tháp A và B. 

+ 02 standee dt ti Trung tam O'ng diing tin b khoa hc và cOng ngh và Trung 
tam K thuat tiêu chuân do luO'ng chat lugng. 

* Don vi chü trI: Trung tam Thông tin và Thng ke khoa hc va cOng ngh 

* Don vi; phi hop: PhOng Quãn l chuyên ngành; Các phOng, don vi khác tnrc 
thuc cüa SO'. 

c) S lucmg và vi;  trI dt banner: 

+ Cng/trang thông tin din tO' cüa üy ban nhân dan tinh; 

+ 39 banner trên cng/trang thông tin din t1r cüa các co quan nhà nuoc trén dja 
bàn tinh Binh Dirnng. 

+ 3 trang tin din tO' cüa 3 don vi; tnrc thuc SO' KH&CN. 

* Don vi; ch tn: Trung tam Thông tin và Thng kê khoa hc và cOng ngh 

* Don vi;  phi hop: PhOng Quãn 1 chuyen ngành; Các phOng, don vi; khác tn7rc 
thuôc ca SO'. 

* ThO'i gian thirc hin: 12/4 den 19/5 näm 2019 

2. Xuât ban ban tin chuyên dé "Bmnh throng chào miung Ngày Khoa h9c Va 
Cong ngh Vit Nam 18/5) 

Miic tiêu: Chào mO'ng Ngày Khoa hc và Cong ngh Vit Näm nam 2019. 
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N.5i dung: Do Trung tam Thông tin và Thng kê khoa h9c và cong ngh cung cap 

Dn vj chü tn: Trung tam Thông tin và Thng kê khoa h9c và cOng ngh 

Dcm vj phi hcip: Các phông, do'n vj triTe thuc Sâ. 

Th?ñ gian thirc hin: Phát hành tri.râc ngày 14 tháng 5 näm 2019 

S luçmg phát hành: 700 cun. 

3. Hi ngh chão murng Ngày Khoa h9c Va Cong ngh Vit Nam 18/5/2019 

Dn vi chü tn: SO KH&CN. 

Thai gian thirc hin: Ngay 17/5/2019 

Dja dim t chirc: Trung tam Hi nghj và Trin lam tinh 

Thành phn khách mdi: Dai  din là länh do Tinh üy, UBND tinh, HDND tinh 
và các ban eüa HDND; dai  din các sO', ngành, huyn, thj xä và thành phô Thu Dâu 
Môt; cáe viên, trizO'ng dai  hoc, cao däng trén dja bàn tinh; các nhà khoa h9c trong Va 
ngoai tinh; doanh nghip KH&CN; doanh nghip hoat dng KH&CN; Hi Nông n; 
Lien Hip KHKT, Hôi Laser y hçc, Hôi Tin hQc, Hi Doanh nhân tré tinh 
Duong; Qu Phát trin KH&CN, can b cOng chc, viên chuc, nguâi lao dng cüa 
KH&CN và don vi true thuôc... VA 

Dir kiên có 02 ni dung chInh: 

3.1. HQp mt chào mfrng Ngày Khoa h9c và Cong ngh Vit Nam 

Miic tiêu: Tuyên truyn nghia Ngày Khoa h9c và Cong ngh Vit Nam, thành 
tiru nghien cüu khoa hçc và phát triên cOng ngh tinh Binh Dmmg. 

Ni dung: 

- Báo cáo vn tt v tinh hInh phát trin kinh t& xã hi, an ninh quc phOng và 
djnh huâng phát tniên kinh tê, xây dirng thành phô thông minh, khâi nghip sang tao... 
cüa tinh trong trung và dài han,  các nhiêm vii giãi pháp khoa h9c, cOng ngh trong thO'i 
gian tâi däc biêt là tuO'ng va giãi pháp triên khai xay dung thành phO thông minh 

- Chuong tninh chiu phim phong sir v KTXH, xay dirng thành phé thông minh, 
khâi nghip sang tao,  thành  t?u  KHCN ... cüa tinh. 

- Kêu gci các nhà khoa h9c, doanh nghip, các truO'ng, vin... quan tam h trV 
Binh Drnmg xây dung thành phô thông minh, hInh thàith h sinh thai khâi nghip sang 
tao dira trén mô hinh "3 nhà" thông qua dê xuât, thirc hin các nhim vi khoa h9c Va 
eOng ngh... tao  ra c hi và ngun lirc mâi cho phát triên cüa tinh. 

Don vj tham gia: Mi eáe tnuO'ng Dai  h9c trén dja bàn tinh tham gia báo cáo 
tham luân 

Don vj chü tn: PhOng Quãn l khoa hçe 

Don vi phi hçip: Các phOng, dan vj tnirc thuc SO'. 

3.2. Tng K nim chtro'ng "VI s1r nghip khoa hQc và cong ngh" 

Miic tiéu: TOn vinh các cá nhân hoat dng tnong linh virc khoa h9c và Cong ngh, 
có nhiêu dOng gop d.c bit cho ngành khoa h9c va cOng ngh tinh 

Dêii tuçlng: Theo quy djnh tai Diu 8 Thông tLr s 18/201 5/TT-BKHCN ngày 
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12/10/2015 cüa BO Khoa h9c và Cong ngh quy djnh thi dna khen thung trong linh 
vrc khoa h9c va cong ngh. 

Dm vi chü tn: Van phOng 

IV. NGUON KINH PHI THIIC HIN 

Tr ngun kinh phi sir nghip khoa h9c hçc cong ngh nam 2019 cüa Sâ Khoa 
hçc và Cong ngh và nguôn kinh phi hot dng không thi.thng xuyên cüa Trung tam 
Thông tin và Thông ké khoa hçc và cong ngh nãm 2019. 

Các phOng, do'n vj trrc thuc S6 KH&CN phi hcrp vâi các ca quan lien quan 
thirc hin kê hoch nay dt hiu qua, chat hxng và thiêt thrc./. 

Noinhmn: 
- BGD S; 
- Các phèng, don vj; 
-Liru:VT. 
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