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 KẾ HOẠCH  

Hoạt động thông tin đối ngoại  

của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 
    
 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

 - Văn bản số 2905/BTTTT-TTĐN ngày 04/8/2020 về việc hướng dẫn xây 

dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021; 

- Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình 

Định; 

- Văn bản số 5556/UBND-VX ngày 18/8/2020 về việc xây dựng kế hoạch 

thông tin đối ngoại năm 2021. 

II. MỤC TIÊU 

 - Thực hiện tốt công tác đối ngoại của Sở năm 2021 nhằm nâng cao vị thế và 

uy tín của Sở. 

 - Góp phần thúc đẩy hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Sở với các đơn vị 

trong và ngoài tỉnh. 

 - Nâng cao hiệu quả hợp tác với các tỉnh Nam Lào.   

- Hợp tác với các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh nhằm học hỏi kinh 

nghiệm trong công tác quản lý và trình độ công nghệ, chuyển giao các nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật. 

- Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với các cơ 

quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ 

3.1. Thực hiện xuất bản ấn phẩm KH&CN 

- Tổ chức in ấn và phát hành Bản tin KH&CN năm 2021, 12 số trong đó có 

2 số kép với số lượng 900 quyển/số. 

- Tổ chức đăng nội dung Bản tin trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh, Hội nông dân để phát hành Bản tin đến các 

huyện trong tỉnh, các tỉnh thành trong cả nước. 

3.2. Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật và thông tin hoạt động 

của Sở thông qua trang thông tin điện tử của Sở (Website) 
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- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật 

và Thông tin chỉ đạo, điều hành. 

- Cung cấp Thông tin về các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt, nghiệm 

thu; Về hoạt động thanh tra; hoạt động An toàn và kiểm soát bức xạ; Sáng kiến; 

- Đăng thông tin chỉ đạo, điều hành, bài viết họp nghiệm thu nhiệm vụ 

KH&CN và một số thông tin khác. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp và các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&CN. 

- Đăng tải các tin tức sự kiện nổi bật, các hội thảo, hội nghị, tập huấn. 

- Đăng tải công khai tài chính, thông tin các gói thầu, các thông tin về hoạt 

động cải cách hành chính. 

- Cập nhật thường xuyên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành; 

thông tin về hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Thông tin cảnh báo đối 

với hàng hóa xuất khẩu. 

 3.3. Phối hợp hoạt động với các đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh 

 - Phối hợp với Hội nông dân tổ chức hội thi sáng tạo nhà nông.  

- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tin học trẻ lần thứ 27 năm 2021.    

- Phối hợp với Trung tâm ICISE tổ chức các Hội nghị khoa học quốc tế 

trong Chương trình gặp gỡ Việt Nam năm 2021. 

- Tham gia hội nghị giao ban vùng với các Sở Khoa học và Công nghệ Miền 

trung Tây nguyên được tổ chức 2 năm/lần. 

- Tiếp tục triển khai hợp tác trong lĩnh vực KH&CN với Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam; Học viện nông nghiệp Việt Nam; Sở Khoa học và Công nghệ 

TP. Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức các chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 18/5; Ngày Đo lường Việt Nam 20/01; Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10. 

- Tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại các doanh nghiệp. 

3.4. Tổ chức hợp tác với Sở KH&CN các tỉnh Nam Lào 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hợp tác với các Sở KH&CN các tỉnh Nam 

Lào như: tổ chức Đoàn công tác sang làm việc; Triển khai hỗ trợ Sở KH&CN tỉnh 

Sekong xây dựng phần mềm văn phòng điện tử; Hỗ trợ máy móc, thiết bị cho Sở 

KH&CN tỉnh Champasak, tỉnh Sekong triển khai các lĩnh vực KH&CN. 

- Cử cán bộ sang công tác lâu dài tại Lào với mục đích kết nối, triển khai các 

hoạt động phối hợp, hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực KH&CN.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện được bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 

2021. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Các phòng và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp thực hiện Kế 

hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại của Sở năm 2021 sau khi đã được lãnh đạo 

Sở phê duyệt./. 
 
Nơi nhận:    
- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CNg. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hà 
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