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KẾ HOẠCH 

Về việc phát động “Tuần lễ áo dài” và phối hợp tổ chức  

các hoạt động tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, ngày Quốc tế 

Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 
 

 
 

Căn cứ Công văn số 537/BTV-TG-CSLP ngày 14/02/2023 của Ban 

thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Yên V/v hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; 

Căn cứ Công văn số 409/SHTT-NĐHT ngày 06/02/2023 của Cục Sở hữu 

trí tuệ về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch phát động “Tuần lễ áo 

dài” và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ thế 

giới, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với các nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong công chức, viên 

chức và người lao động (CCVCNLĐ) về ý nghĩa ngày Sở hữu trí tuệ (SHTT) 

thế giới năm 2023; Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 

Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3 nhằm nâng cao nhận thức vai trò của SHTT đối 

với công chúng, đặc biệt tăng cường sự quan tâm của Phụ nữ đối với lĩnh vực 

này. Đồng thời khằng định, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các 

thế hệ phụ nữ đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng 

dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ  

CCVCNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động nữ CCVCNLĐ phát 

huy truyền thống Hai Bà Trưng, tích cực thi đua yêu nước, chủ động thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị mình. 

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng 

định chủ quyền và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, 

khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt 

Nam trong mỗi phụ nữ, người dân. 

- Các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 

tránh hình thức, lãng phí và tuân thủ các qui định về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền ngày SHTT thế giới với chuyên đề 

“Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ-thúc đẩy đối mới sáng tạo”, lồng ghép tuyên 

truyền kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.  



- Thời gian, địa điểm tổ chức: 14 giờ 00 phút ngày 07/3/2023 tại Hội 

trường tầng 3 Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thành phần tham gia Hội nghị: CCVCNLĐ nữ toàn cơ quan; cán bộ chủ 

chốt Sở. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thanh tra-Hành chính tổng hợp phối hợp 

phòng KH-TC, phòng QLKH&CN và Công đoàn triển khai thực hiện (có kế 

hoạch riêng) 

2. Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023 

- Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 01/3-08/3/2023 

- Đối tượng tham gia: CCVCNLĐ nữ khối văn phòng Sở và các đơn vị 

trực thuộc Sở. 

- Đơn vị thực hiện: Ban chấp hành công đoàn phối hợp xây dựng kế 

hoạch vận động. 

3. Tuyên truyền các hoạt động tuyên truyền Ngày SHTT thế giới 

năm 2023, kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 trên các phương tiện 

truyền thông của Sở 

- Thời gian thực hiện:  

- Ngày SHTT thế giới: Từ ngày 01/3-27/4/2023 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Thanh tra-Hành chính tổng hợp phối hợp với 

phòng QLKH&CN triển khai thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ các nội dung theo kế hoạch và 

tình hình thực tế tại đơn vị để triển khai thực hiện đạt kết quả đề ra; quan tâm 

hợ trợ tặng quà cho nữ CCVCNLĐ tại đơn vị mình và tham gia các hoạt động 

do Sở, Công đoàn tổ chức. 

- BCH Công đoàn Sở quán triệt, vận động ĐVCĐ tham gia hoạt động 

hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền ngày 

SHTT thế giới và Ngày 08/3.  

Trên đây là kế hoạch phát động “Tuần lễ áo dài” và phối hợp tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 của Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu 

các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- CĐ, CCB, ĐTN (phối hợp); 

- Các phòng/đơn vị (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

          Dương Bình Phú 
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