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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 

V/v hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam năm 2020 

 

           Đắk  Nông, ngày 

 

 

Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Căn cứ Công văn số 296/SKHCN-VP ngày 08/5/2019 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cụ thể như 

sau: 

1. Các đơn vị tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày khoa 

học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam tại các đơn vị trường học nhằm hưởng 

ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2020. 

- Chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”. 

- Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt 

Nam 18-5”. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên website của cơ quan, đơn vị. Nội 

dung tuyên truyền, cụ thể như sau: 

- Chỉ thị số 01/CT-BKHCN, ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN 

về việc 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 dịch Covid-19.  

- Các chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ mới được 

ban hành và định hướng phát triển giai đoạn tới: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 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 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định 

việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN,... 

- Các thành tựu KH&CN nổi bật, có nhiều đóng góp thiết thực cho phát 

triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề 
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nghị các đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để 

được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Phan Thanh Hải (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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