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Tiền Giang, ngày 02 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH
Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019
Thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2109 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc tổ chức ngày KH&CN Việt Nam năm 2019 và Công
văn số 1570/UBND-KTTC ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn
tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019, Sở Khoa học và
Công nghệ xây dựng Kế hoạch chào mừng ngày khoa học và công nghệ
(KH&CN) Việt Nam năm 2019 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về KH&CN nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN trong
xây dựng và phát triển đất nước, địa phương;
- Xây dựng, thúc đẩy và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
- Vinh danh các Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2018 đang công tác tại tỉnh Tiền
Giang.
2. Yêu cầu:
Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2019
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trang trọng, tạo sự hưởng ứng tích cực của các cơ
quan quản lý nhà nước, các tổ chức, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhân dân.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Thông tin, tuyên truyền chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam:
- Phát hành Đặc san KH&CN của Sở KH&CN.
- Thực hiện chuyên trang trên Báo Ấp Bắc, với các nội dung:
+ Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN: “Kế thừa và phát huy
những thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.
+ Nâng cao giá trị sản xuất cho cây sả tại Tiền Giang.
+ Quy tụ đội ngũ tri thức thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và
giám định xã hội.
+ Một tri thức trẻ khởi nghiệp thành công nhờ đam mê sáng tạo.
- Treo băng rôn và các poster với các chủ đề chào mừng Ngày KH&CN
Việt Nam năm 2019:

Giao Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học phối hợp Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh liên hệ và treo bangrôn, poster với chủ đề của
Ngày KH&CN năm 2019 (do Bộ KH&CN hướng dẫn) tại các địa điểm:
+ Một số tuyến đường chính trong thành phố Mỹ Tho;
+ Văn phòng Sở KH&CN (02 cơ sở), Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng, 02 Trung tâm trực thuộc Sở;
+ Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật;
+ Các Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
+ Trường Đại học Tiền Giang (03 cơ sở);
+ Trường Cao đẳng Tiền Giang, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nông nghiệp
Nam bộ;
+ 05 Doanh nghiệp KH&CN.
+ Thời gian thực hiện: từ 11-19/5/2019.
2. Tổ chức cho các học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng
tham quan các mô hình, công nghệ trong hoạt động KH&CN tại các Trung
tâm trực thuộc Sở KH&CN:
Giao Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học, Trung tâm Nghiên cứu
Ứng dụng và Dịch vụ KHCN:
- Phối hợp các trường đại học, cao đẳng tổ chức tiếp đón các học sinh, sinh
viên đến tham quan, trao đổi, học tập các hoạt động của đơn vị.
- Cử cán bộ đón tiếp, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham quan giới thiệu
các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đơn vị, hướng
dẫn, hỗ trợ sinh viên thực tập.
- Thời gian thực hiện: 10/5/2019.
3. Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang
năm 2019”:
3.1. Nội dung:
- Thông tin các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch về hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Giới thiệu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Kế hoạch hỗ trợ
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn
2018 - 2020, định hướng đến năm 2025;
- Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Giới thiệu các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công.
3.2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Ngày 16/5/2019 (từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút).
- Địa điểm: phòng họp số 2 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.
3.3. Thành phần:
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Đại biểu tham dự hội thảo dự kiến khoảng 184 đại biểu, bao gồm:
3.3.1. Chủ trì:
- Mời Đại diện lãnh đạo Cục công tác phía Nam - Bộ KH&CN;
- Mời Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và
Doanh nghiệp KH&CN - Bộ KH&CN;
- Ông Dương Văn Bon - Giám đốc Sở KH&CN.
3.3.2. Thư ký:
- Sở KH&CN;
- Trường Đại học Tiền Giang.
3.3.3. Thành phần: 177 đại biểu.
- Cục Công tác phía Nam - Bộ KH&CN:
01 đại biểu;
- Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN - Bộ KH&CN:
01 đại biểu;
- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh: 01 đại biểu;
- Trung tâm Phát triển khởi nghiệp - Trường Đại học Kinh tế TPHCM:
01 đại biểu;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư (01); Giáo dục và Đào tạo (01); Công Thương
(01); Thông tin và Truyền Thông (01); Tài chính (01); Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn (01), Sở Xây dựng (01); Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (01):
08 đại biểu;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện/thị/thành (11), Phòng kinh tế, Phòng Kinh tế
- Hạ tầng (11):
22 đại biểu;
- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật:
20 đại biểu;
- Viện Cây ăn quả Miền Nam:
01 đại biểu;
- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh:
20 đại biểu;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:
40 đại biểu;
- Trường Đại học Tiền Giang (bao gồm sinh viên):
40 đại biểu;
- Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ:
05 đại biểu;
+ Công ty cổ phần Công nghiệp và TBCS Duhal:
01 đại biểu;
+ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:
01 đại biểu;
+ Doanh nghiệp Tư nhân Tư Sang 2:
01 đại biểu;
+ Doanh nghiệp Tư nhân Long Thuận:
01 đại biểu;
+ Công ty TNHH MTV Chocolate KIMMY:
01 đại biểu;
- Đại diện các doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu, dịch vụ:
08 đại biểu;
+ Trung tâm Chuyển giao tiến bộ Khoa học Kỹ thuật - Viện Cây Ăn quả
Miền Nam;
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+ Trung tâm Tin học - VNPT Tiền Giang;
+ Doanh nghiệp tư nhân Chánh Tân Đức;
+ Công ty TNHH MTV sản xuất Máy và Thiết bị công nghiệp Thái Hòa;
+ Công ty TNHH Long Uyên;
+ Công Ty TNHH SX TM XD Chín Tạo;
+ Công ty TNHH SX - CB Nông sản Cát Tường;
+ Công ty TNHH TRAVIPHA.
- Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang:
20 đại biểu;
- Đài Phát thành và Truyền hìnhTiền Giang, Báo Ấp Bắc:
05 đại biểu.
4. Tổ chức Họp mặt trí thức KH&CN, vinh danh Tiến sĩ:
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật tỉnh tổ chức họp mặt trí thức KH&CN và vinh danh các Tiến sĩ tốt
nghiệp năm 2018 đang công tác tại tỉnh Tiền Giang (kế hoạch và kinh phí do Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng).
III. KINH PHÍ:
1. Thông tin, tuyên truyền chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam:
Kinh phí sự nghiệp năm 2019 của Sở KH&CN: 134 triệu đồng, gồm:
- Phát hành Đặc san KH&CN: 90 triệu đồng.
- Thực hiện chuyên trang trên Báo Ấp Bắc: 10 triệu đồng.
- Kinh phí đặt mua báo Ấp Bắc, bìa nút: 4 triệu đồng.
- Treo băng rôn và các poster với các chủ đề chào mừng Ngày KH&CN
Việt Nam năm 2019: 30 triệu đồng.
2. Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang
năm 2019”:
Kinh phí Sự nghiệp KH&CN năm 2019 của Sở KH&CN: 99,280 triệu
đồng, gồm:
Số
TT

Nội dung chi

Kinh phí
dự kiến
(đồng)

01

Chủ trì Hội thảo: 1.200.000 đồng x 04 người

4.800.000

02

Thư ký hội thảo: 400.000 đồng x 03 người

1.200.000

03

Báo cáo viên viết và trình bày tham luận tại hội thảo: 1.600.000
đồng x 10 người

16.000.000

04

Báo cáo viên viết tham luận nhưng không trình bày tại hội thảo:
800.000 đồng x 05 người

4.000.000

05

Chi thành viên tham gia hội thảo: 160.000 đồng x 184 người

06

Nước uống: 20.000 đồng x 184 người

29.440.000
3.680.000
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07

Thuê hội trường (Phòng 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang),
máy chiếu, băng ron, …

5.000.000

08

Photo tài liệu Hội thảo: 40.000 đồng x 184 bộ

7.360.000

09

Vé máy bay khứ hồi cho chủ tọa và báo cáo viên (Cục
PTTT&DNKHCN - Bộ KH&CN): 7.000.000 đồng x 2 người

10

Cước phí di chuyển từ Hà Nội đến sân bay Nội Bài (đi và về):
300.000 đồng/lượt x 02 lượt

11

Thuê xe di chuyển từ TP HCM đến Tiền Giang (đi và về):
1.500.000 đồng/chuyến x 02 chuyến

3.000.000

12

Thuê xe di chuyển từ TP HCM đến Tiền Giang (đi và về) cho
Cục công tác phía Nam - Bộ KH&CN và Phụ trách đại diện Cục
Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh: 1.500.000 đồng/chuyến x 02
chuyến

3.000.000

13

Thuê phòng nghỉ cho báo cáo viên (Cục PTTT&DNKHCN - Bộ
KH&CN): 1.000.000 đồng x 02 phòng x 02 đêm

4.000.000

14

Công tác phí cho chủ tọa và báo cáo viên (Cục PTTT&DNKHCN Bộ KH&CN): 200.000 đồng x 03 ngày x 02 người

1.200.000

15

Công tác phí cho báo cáo viên (Cục công tác phía Nam - Bộ
KH&CN và Phụ trách đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí
Minh): 200.000 đồng x 02 người x 01 ngày

400.000
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Văn phòng phẩm

14.000.000
600.000

1.600.000
Tổng cộng

99.280.000

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Ông Dương Văn Bon – Giám đốc Sở, chỉ đạo điều hành chung.
- Bà Nguyễn Hồng Thủy – Phó Giám đốc Sở, chỉ đạo công tác hỗ trợ học
sinh, sinh viên tại 02 Trung tâm trực thuộc Sở KH&CN.
- Ông Trần Hữu Tước – Phó Giám đốc Sở, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên
truyền, tổ chức Hội thảo KH&CN.
- Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành tham mưu tổ chức Hội thảo
KH&CN, phối hợp Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ Sinh học tổ chức công tác
thông tin, tuyên truyền chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.
- Phòng Quản lý Khoa học phối hợp Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên
ngành tham mưu tổ chức Hội thảo KH&CN.
- Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ Sinh học, Trung tâm Nghiên cứu ứng
dụng và Dịch vụ KHCN chủ động triển khai thực hiện các nội dung phân công
như nêu trên.
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- Văn phòng Sở xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí thực hiện trong kế
hoạch kinh phí hoạt động năm 2019 của Sở và thực hiện thanh quyết toán đúng
chế độ./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Bộ KH&CN;
- UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT.

Dương Văn Bon
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