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KE HOACH 
Phát trien và ng dyng công nghÇ hàng không-vq trs 

trong thanh thiêu nhi �ên n�m 2030

C�n c Quyét �Ënh sÑ 169/QÐ-TTg ngày 04/02/2021 cça Thç tuóng Chính 

phù ve viÇc ban hành Chiên lugc phát triên và úmg dung khoa hÍc và công nghÇ 
vi tru �¿n n�m 2030, Ban Bí thu Trung uong �o£n ban hành Kê ho¡ch phát 

triên và úmg dung công nghÇ hàng không- vü tråtrong thanh thiêu nhi �êni 

2030, cu thê nhu sau: 

I. MrC DÍCH, YÊU CÀU 
- Tuyên truyÁn, nâng cao nhn théc cho doàn viên, thanh thieu nhi vê vai 

trò, tiêm n�ng cçua công nghÇ hàng không v� tru �oi vÛi phát triên kinh tê - xã 

hÙi, bäo vÇ chú quyên, an ninh quóc gia. 

- Khuyên khích �oàn viên, thanh niên tham gia nghiên cúu, tim hiêu, tìng 

buóc làm chç công nghÇ, góp phân xây dung nguôn nhân lyc tre tham gia vào 
quá trinh phát triên và úng dång công nghÇ hàng không - vq tr. 

- Triên khai các nÙi dung, ho¡t �Ùng �âm bào thiêt thuc, hiÇu quå g�n vÛi 

thuc tê tai dËa phuong, don vË. 

IL NHIÆM Vr VÀ GIÅI PHÁP 

1. Tuyên truyên, nâng cao nhn théc vê vai trò, tiêm n�ng cüa công 
nghÇ hàng không - vk try �ôi vói phát triên kinh tê - x� hÙi, bào vÇ chü 

quyên, bäo �äm an ninh quôc gia 

1.1. NÙi dung 

Tó chúc tuyên truyên, phô biên vê Chiên luogc phát trien và úng dång 
khoa hÍc và công nghÇ vå trå �ên n�m 2030 ban hành kèm theo Quyêt dinh sô 
169/QD-TTg ngày 04/02/2021 cça Thç tuóng Chính phç, các chç chuong, chính
sách cça �äng, Nhà nuóc vê phát triên khoa hÍc, công nghÇ v) trå, g¯n vói 
tuyên truyên, nâng cao nhn théc cho �oàn viên, thanh thiéu nhi vÁ tinh thàn 
sáng t�o, chu �Ùng tiep cn, lâm chu khoa hÍc, công nghÇ. 

- Tap trung tuyên truyên vê các mô hinh ho¡t �Ùng hiÇu quá, cách làm sáng 
tao cça các câp bÙ �oàn, HÙi, �Ùi trong viÇe triên khai hÑ try thanh thi¿u nhi 
tiép cn, úng dung công nghÇ hàng không - vqtry. 
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- Tuyên truyên vê nhïng tâm guong tiêu biêu có thành tich trong nghiên
ciru cong nghe hàng không- vk try; sáng ch¿ sån phåm có tinh úmg dung phuc 
vu phát triên kinh tê - x� hÙi, quôc phông - an ninh và �Ýi sông xä hÙi. 

-Tuyen tnuyên dÃ cán bÙ Doàn, �o£n viên, thanh thiÃu nhi uu tiên së dung 
các sán phâm úmg dång công nghÇ hàng không - vû try do ViÇt Nam sån xuât.

1.2. Phuong thúc 

- Xây dång bÙ công cu truyên thông tuyên truyên truc quan, trên internet,
trên m¡ng x� hÙi nhu: �ô hÍa thông tin (infographic), dô hÍa chuyên �Ùng 
(motion graphic), video clip, tranh ånh,.. 

- Các co quan báo chí, xuât b£n, phát thanh, truyên hình, trang thông tin 
dien të cua Doàn, HÙi, DÙi các câp xây drng các diên �àn, chuyên myc, bài viêt 
de dinh huóng, nâng cao nhn théc cho các câp bÙ �oàn, cán bÙ Doàn, doàn 
viên, thanh thiêu nhi vê vai trò, tiêm n�ng cça công nghÇ hàng không - vk trs �ôi vÛi phát triên kinh tê - xã hÙi, bào vÇ chú quyên, an ninh quôc gia; vê co 

che, chính sách, thành tuu, các cá nhân, tp thê tiêu biêu trong phát triên công 
nghÇ hàng không - vk try,... Trung uong �oàn phôi hop vÛi �ài truyên hinh ViÇt 
Nam, các co quan chuyên môn, viÇn nghiên cru, các hÍc viÇn, truÝng d¡i hÍc, 
Hoi Hàng không - Vü trs ViÇt Nam, Trung tâm Vü tru ViÇt Nam xây dång, tô 
chúc phát sóng Chuong trinh khoa hÍc thuÝmg thrc vê công nghÇ hàng không -
v tru. Các tinh, thành �oàn phôi hop vÛi �ài truyên hinh �Ëa phuong xây dång 
phóng su, tin bài tuyên truyên vê nhïng tâm guong thanh thiêu nhi tiêu biÁu 

trong úng dung, phát triên công nghÇ hàng không - vk try. 
- Tranh thç sy úng hÙ, tham gia tuyên truyên, vn dÙng të các tô chéc, cá 

nhân có tâm ånh huróng lón, liên kët vÛi trang thöng tin diÇn të cça nguroi nôi 
tieng, có uy tín trong công �ông; các cá nhân �¡t giäi thuong trong và ngoài
nuóc; nguÝi có uy tín trong l+nh vrc nghiên círu khoa hÍc, giäng d¡y.. dê nâng 
cao hiÇu quà công tác tuyên truyên. 

- Các câp bÙ �oàn, HÙi, �Ùi kip thÝi phát hiÇn, biêu duong, khen throngcho thanh thiêu nhi có thành tích xuât s�c trong nghiên céu, úng dång công nghÇ 
hang không - vütry, khöi nghiÇp trong l+nh vyc công nghÇ hàng không- vütru.

- Tuyên tuyên thông qua các ho¡t �Ùng tp huân nâng cao trinh dÙ cho �Ùi 
ngü cán bÙ �oàn, HÙi, �Ùi và doàn viên, thanh thieu nhi. 

2. Tô chre các ho¡t �Ùng t¡o môi trurÝng, ho trã thanh niên tiêp cn 
cong nghÇ hàng không - vk try; góp phân xây dung, phát triên nguôn nhân 

lyrc trong l+nh vyc công nghÇ hàng không -vk trsy 
- Xây dång và phát triên các câu l¡c bÙ, nhóm, di¿n �àn cça thanh niên vê 

công ngh¢ hâng không - vk try, nhu câu l¡c bÙ máy bay mô hinh, câu l¡c bÙ 

thiên v�n hÍc,.. Kêt nói, hõtro hình thành các nhóm nghiên céu công nghÇ 
hàng khöng - vk trå. 
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- To chic các cuÙc thi vè công nghÇ hâng không - vü try. Phôi hãp vÛi HÙi 
Hàng không - Vï tru ViÇt Nam to chire cuÙc thi thiêt ké, chê t¡o và trinh diên 
phuong tiÇn bay không ngudi lái ROBOBAY dành cho sinh viên các hÍc viÇn,
trurdng dai hoc và cao dàng trên todn quôc cing nhu các ho¡t �Ùng khác cça HÙi. 

- To chuc các ho¡t dÙng tråi nghiÇm, sáng t¡o (khám phá vütry, th�m quan 

Trung tâm Vû tru ViÇt Nam, tråi nghiÇm vói kinh khí câu,...), giao luu vÛi anh 

hùng, chuyên gia, ký su vÁ ky thut hàng không - vü tru góp phân dËnh huÛng 

nghe nghiÇp cho thanh thiêu nhi. Bô trí các ho¡t �Ùng vê công nghÇ hàng không- 
vü try trong Liên hoan Tuôi trè sáng t¡o toàn quôc �uoc tô chúc hàng n�m. 

- Uu tien hô try thanh niên nghiên cúu khoa hÍc, khÛi nghiÇp sáng t¡0, phát 

trien sân xuât, kinh doanh các sån phâm, dËch vu và các lînh våc liên quan �en 

cong nghÇ hàng không - vk trå, únmg dång thành tyru cça công nghÇ hàng khöng -

vk try. Khuyên khich các truong �¡i hÍc, cao ��ng có ngành ký thut hàng không 
-vù tru tham gia các cuÙc thi quôc tê vê chê t¡o vÇ tinh, úng dång cong nghÇ 

hàng không vk trs.
Phôi hop vÛi các doanh nghiÇp, tp �oàn công nghÇ ViÇt Nam và quôc të 

trong viÇc hô tro, tô chéc các chuong trinh, ho¡t �Ùng tim kiêm tài n�ng trë ViÇt

Nam trong và ngoài nuóc vê l+nh våc công nghÇ hàng không - vü try; �âu tu và 

nhân rÙng các mô hinh ho¡t �Ùng sáng t¡o, hiÇu quå trong viÇc triên khai hô trã 

thanh thiêu nhi tiÇp cn, úng dung công nghÇ hàng không -vütrs. 

- Phôi hop vói các bÙ, ngành xây dung chuong trinh, co chê, chính sách vê 

công nghÇ hàng không - vk try có liên quan �ên thanh thiêu nhi. PhÑi hop triÃên

khai các hoat �Ùng kiêm tra, giám sát, phàn biÇn cça �oàn, HÙi trong viÇc xây 

dumg và thrc hiÇn các chuong trinh, co chê, chính sách phát triên công nghÇ 
hàng không - vk trå. 

IITÓ CHÚC THrC HIEN 
1. Ban Bí thu Trung uong �oàn giao Trung tâm Phát triên Khoa hÍc, Công 

nghÇ và Tài n�ng trè là �on vË thuòng tryc theo dõi, huóng dân, kiêm tra, giám 
sát viÇc thyc hiÇn các nÙi dung cúa Kê ho¡ch; dËnh ky báo cáo kêt quå thåc hiÇn, 

de xuât, tham muu các nÙi dung mÛi cân thiêt. 

2. Các ban, �on vi, co quan báo chí tråc thuÙc Trung uong �oàn, HÍc viÇn 
Thanh thiêu niên ViÇt Nam c�n cú nÙi dung cça kê ho¡ch, xây dårng các nÙi 

dung, ho¡t �Ùng cu thê theo chéc n�ng nhiÇm vå tëng ban, �on vË. �jnh ky �ánh 

giá kêt quà thåc hiÇn gii vê Trung tâm phát triên Khoa hÍc, Công nghÇ và Tài 

n�ng trè dê tông hãp, báo cáo Ban Bí thu Trung uong Doàn.

3. Các tinh, thành �oàn, �oàn trye thuÙc c�n cú kê ho�ch, xây dumg các 

noi dung, ho¡t �Ùng cy thÃ dura vào nÙi dung chuong trinh công tác �oàn và 

phong trào thanh thiêu nhi hàng n�m; dËnh ky �ánh giá, báo cáo Ban Bí thu 
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Trung uong Doàn két quá thyc hiÇn (là mÙt nÙi dung trong báo cáo két quà công 
tác Doàn và phong trào thanh thiêu nhi cça dia phuomg, don vi). 

TM. BAN BÍ THU TRUNG UONG DOÀN 
BI THU THUONG TRUC Noi nhân:

- Ban Dân vn; Ban Tuyên giáo; VP Trung 
urong Dång (dê báo cáo) 
BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ (�ê phôi hop); 
B Thông tin và Truyên thông (dê phôi hop);
BÙ Giáo duc và Dào tao (�ê phôi hop); 
- Các co quan, �on v/ liên quan (�ê phôi hop); 
- Ban Bí thu TW �oàn (�ê báo cáo) 
- Các ban, don vj khôi phong trào, co quan báo 
chí thuÙc TW �oàn (dê thyrc hiÇn); 
- TT Phát triên KHCN và TNT (�ê thyc hiÇn);

Các tinh, thành �oàn, Doàn truc thuÙc (�ê 
thurc hien); 
- Luru VP. 
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