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BÁO CÁO 

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 642/KH-SKHCN ngày 07/5/2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam năm 2021, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện: 

1. Mục đích. 

- Tổ chức chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 nhằm tiếp tục 

biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi các thành tựu bộ khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của bộ khoa học và 

công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc 

tế; động viên thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo, góp phần 

xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai. 

2. Các nội dung và hình thức đã tổ chức. 

- Đã tổ chức phát động và xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành giao thông vận tải năm 

2021. 

- Treo băng rôn tại bảng điện tử trước cổng Sở chào mừng Ngày Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 với các khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng 

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 - 5” và “Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”. 

- Tổ chức thông tin về thành tựu khoa học công nghệ nổi bật phục vụ các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các bộ ban ngành và tỉnh; những đóng góp 

thiết thực của ngành KH&CN trong phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thời 

gian qua. 

- Giới thiệu về chính sách, Pháp Luật KH&CN mới được ban hành và 

định hướng phát triển trong thời gian tới như: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành độngcủa Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Chương trình hành động số 2022-Ctr/TU ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh 

ủy Hà Tĩnh về  thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia  cuộc Cách mạng 



 

công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch số 53 /KH-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2020 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Chương trình hành động số 2022-CTr/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020của 

chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 

12/5/2014 của chín hoạt động KH&CN phủ quy định về việc sử dụng, trọng dụng 

cá nhân hoạt động KH&CN và Nghị định 87/2014 ngày 22 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và 

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/8/2014 của chính phủ quy định về thu hút 

cá nhân là người Việt Nam  ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia 

hoạt động KH&CN tại Việt Nam... 

- Thời gian qua đã phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hà 

Tĩnh xây dựng 05 phóng sự chuyên đề giới thiệu về các vật liệu, công nghệ mới 

trong sửa chữa, nâng cấp công trình đường giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Đăng các tin bài về các thành tựu, công nghệ mới áp dụng trong thi công 

xây dựng các công trình giao thông trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Tổ chức tuyên dương 03 tập thể, 02 cá nhân có nhiều thành tích trong 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thời gian qua. 

 Trên đây là báo cáo các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam năm 2021, Sở Giao thông vận tải báo cáo Sở Khoa học và Công 

nghệ biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLCL2. 
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