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KẾ HOẠCH
Tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
ngành Khoa học và Công nghệ (03/5/1977-03/5/2022)
và Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2022
Ngày 03/5/1977, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Bình Trị Thiên đã ban hành Quyết
định số 1325-QĐ/UB về việc thành lập Ban Khoa học Kỹ thuật nhà nước Bình
Trị Thiên, tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên
Huế. Đến nay, ngành KH&CN đã trải qua 45 năm hình thành và phát triển. Nhằm
ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành KH&CN, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch
tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ngành KH&CN
(03/5/1977-03/5/2022) và Chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) năm 2022
với những nội dung cụ thể như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành KH&CN trong 45 năm
xây dựng và phát triển; Khích lệ, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động (CC-VC-NLĐ) trong toàn Ngành phát huy mạnh mẽ nội lực và ý
chí quyết tâm lao động vì sự nghiệp chung trong cộng đồng KH&CN; tạo động
lực mới cho việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch được giao, đáp ứng
yêu cầu tình hình mới.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN; tôn vinh, biểu dương đội ngũ
những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản sản xuất; nâng cao nhận
thức xã hội về vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo, động viên thế hệ trẻ say
mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa
phương.
- Thông qua tổ chức các hoạt động tạo khí thế tích cực, thi đua sôi nôi trong
cán bộ CC-VC-NLĐ nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ngành KH&CN, tạo
sự chuyển biến mới trong hoạt động KH&CN, góp phần thực hiện thắng lợi nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN.
2. Yêu cầu
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chuỗi sự kiện đúng quy định, trang
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trọng, chu đáo, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Ngành; đề ra các
mục tiêu thi đua cụ thể, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ, chương trình công tác của Ngành, đảm bảo hoạt động KH&CN phải
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
- Tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ngành KH&CN đảm bảo trang
trọng, ý nghĩa, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.
- Tổ chức chuỗi sự kiện Chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) bám sát
vào mục tiêu, kế hoạch của Bộ KH&CN.
- Tổ chức triển khai các hoạt động phải có sự sự phối hợp chặt chẽ giữa các
ngành, địa phương, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp
và tổ chức, cá nhân có liên quan.
II. NỘI DUNG
1. Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ngành KH&CN
a) Xuất bản công trình “Lịch sử ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế
(1977-2022)”.
- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở
- Nội dung và hình thức: Xây dựng, xuất bản và phát hành công trình “Lịch
sử ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế (1977-2022)”
- Thời gian: từ nay đến ngày 25/4/2022
b) Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2024
- Chủ trì thực hiện: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Nội dung và hình thức: Tổ chức Đại hội đánh giá hoạt động Đoàn Thanh
niên nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành
đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở KH&CN nhiệm kỳ 2022-2024.
- Thời gian: Ngày 21/3/2022
- Địa điểm: Hội trường Sở KH&CN
c) Tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
(Techfest Hue 2022) và Diễn đàn Khởi nghiệp mùa Xuân
- Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
- Nội dung và hình thức:
+ Tổ chức Triển lãm sản phẩm/dịch vụ KHCN và đổi mới sáng tạo;
+ Tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp mùa Xuân tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian: 2 ngày (từ ngày 25-26/3/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa
điểm khác trên địa bàn thành phố Huế
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d) Tổ chức Kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới (26/4) năm 2022
- Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
- Nội dung và hình thức: Tổ chức Hội thảo/Tọa đàm về sở hữu trí tuệ
- Thời gian: ngày 26/4/2022
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Khách sạn Saigon Morin
đ) Tổ chức Giải bóng đá truyền thống ngành KH&CN
- Chủ trì thực hiện: Công đoàn Sở
- Nội dung và hình thức: Tổ chức giải bóng đá nam - nữ Sở KH&CN
- Thời gian: 27-29/4/2022
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm Thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
e) Tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 ngày thành lập Ngành KH&CN
- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở
- Nội dung và hình thức:
+ Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu công nghệ - thiết bị và Khai trương Sàn giao
dịch công nghệ và thiết bị;
+ Khai trương Phòng Truyền thống ngành KH&CN và công bố công trình
“Lịch sử ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế (1977-2022)”;
+ Tổ chức tọa đàm, ôn lại truyền thống 45 năm hình thành và phát triển ngành
KH&CN và Lễ Kỷ niệm chính thức.
- Thời gian: ngày 03/5/2022
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Sở KH&CN và các địa điểm khác
2. Tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5)
a) Tổ chức Hội thao ngành KH&CN mở rộng
- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở; Đoàn Thanh niên
- Nội dung và hình thức:
+ Tổ chức giải bóng bàn;
+ Tổ chức giải bóng đá nam.
- Thời gian: 12-14/5/2022
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm Thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5)
- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở
- Nội dung và hình thức:
+ Treo băng rôn, áp phích tuyên truyền quảng bá sự kiện.
+ Tổ chức hội thảo khoa học: Theo chủ đề năm 2022 của Bộ KH&CN.
+ Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN và tôn vinh các
nhà khoa học.
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức các hoạt động từ nguồn kinh phí sự nghiệp được phân bổ
năm 2022 và kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở:
- Là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi tất cả các hoạt động
của chuỗi sự kiện.
- Chủ trì xây dựng kinh phí và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai
thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
- Chủ trì công tác tổ chức và hậu cần cho toàn bộ chuỗi sự kiện.
- Tổ chức mời các đại biểu, đơn vị tham gia các sự kiện theo đúng thành phần
của từng nội dung tại Kế hoạch.
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các chương trình tuyên
truyền, đưa tin về các sự kiện.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu các báo cáo tại các sự kiện.
- Phối hợp với các cán bộ đã nghỉ hưu và các đơn vị có liên quan để tiếp nhận,
cung cấp, cập nhật tư liệu và các thông tin liên quan đến quá trình hình thành và
phát triển của Ngành KH&CN.
2. Các phòng, đơn vị, tổ chức đoàn thể:
- Căn cứ các nhiệm vụ được giao chủ trì để xây dựng kế hoạch triển khai.
- Phối hợp, hỗ trợ cùng thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
Ngành KH&CN (03/5/1977-03/5/2022) và Chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam
(18/5) năm 2022 của Sở KH&CN, đề nghị các phòng, đơn vị và tổ chức đoàn thể
thuộc Sở triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn,
vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở KH&CN (qua Văn phòng Sở) để điều
chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (phối hợp);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hồ Thắng
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