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V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

Ngày Khoa học và Công nghệ  

Việt Nam năm 2020 tại Sóc Trăng 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và trực 

thuộc. 

Căn cứ công văn số 318/SKHCN-QLKHCN ngày 08/5/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN) về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày 

KH&CN Việt Nam năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các 

đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền 

+ 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”. 

- Các đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN, 

tuyên truyền ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam, vai trò của KH&CN phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, phổ biến, giới thiệu các thành tựu KH&CN ứng dụng 

vào sản xuất và đời sống tại địa phương  thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự, 

phim tài liệu, thông tin trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử 

của đơn vị, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trưng bày giới thiệu các thành tựu KH&CN, 

treo băng rôn chào mừng.  

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị 

xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông tổ chức thực hiện 

tốt các nội dung trên và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học qua hộp thư 

tranbaduy@soctrang.edu.vn trước ngày 27/5/2020./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Tuấn Hồng 
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