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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tọa đàm kết nối truyền thông khoa học và công nghệ

Nhằm ghi nhận những đóng góp của báo chí trong công tác thông tin, tuyên
truyền, đồng hành cùng ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong việc thực
hiện các mục tiêu phát triển KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch tổ chức Tọa
đàm kết nối truyền thông KH&CN, với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Thông tin và truyền thông cho báo chí về các hoạt động của ngành
KH&CN trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Đẩy mạnh, nâng cao hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc tổ chức các
hoạt động của ngành KH&CN trong năm 2022.
- Kết nối với báo chí để góp phần đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong lĩnh
vực KH&CN.
- Việc tổ chức gặp mặt báo chí được thực hiện nghiêm các quy định về phòng,
chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
II. Nội dung Tọa đàm
1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 23/3/2022
2. Địa điểm: Hội trường Sở KH&CN, tầng 3 tòa nhà 6 tầng, Trung tâm hành
chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế.
3. Thành phần: Dự kiến khoảng 50 đại biểu, gồm:
- Đại diện các phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn báo chí của
địa phương (15 phóng viên);
- Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại địa phương (15
phóng viên);
- Ban Giám đốc Sở;
- Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở.
4. Chương trình dự kiến:
- Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2021 và phương hướng thực hiện
nhiệm vụ năm 2022 của ngành KH&CN;
- Thông cáo báo chí về việc tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp năm 2022Techfest Hue 2022;
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- Thông báo một số hoạt động của ngành KH&CN sẽ được triển khai năm 2022;
- Trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí.
III. Kinh phí thực hiện (dự toán kèm theo)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều
kiện tổ chức buổi Tọa đàm (nước uống, maket hội trường, quà tặng phóng viên…).
Tham mưu phát hành Giấy mời và lập danh sách các phóng viên tham dự.
2. Phòng Kế hoạch-Tài chính chuẩn bị Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của ngành KH&CN.
3. Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuẩn bị thông cáo báo chí
về việc tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp năm 2022-Techfest Hue 2022.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tọa đàm kết nối truyền thông KH&CN, Sở
KH&CN đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hồ Thắng

3

Danh sách mời dự Hội nghị (30 người)
1. CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐỊA PHƯƠNG: 7 người
- Báo Thừa Thiên Huế: 02 người (lãnh đạo , phóng viên)
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: 02 người (lãnh đạo, phóng viên)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh: 01 người
- Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển: 01 người
- Tạp chí Khoa học Đại học Huế: 01 người
2. CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG: 02 người
Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
(VTV8)
3. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: 21 người
- Phân xã TTX Việt Nam: 02 người (Đỗ Văn Trưởng, Nguyễn Thị Tường Vi)
- Tạp chí Thương hiệu và Công luận: 01 người (Trần Minh Tích)
- Báo Tuổi trẻ: 02 người (Lê Văn Minh Tự, Lê Phạm Nhật Linh)
- Kênh Truyền hình Quốc hội VN: 02 người (Nguyễn Thành Nam, Quách
Tiểu Bảo)
-: 01 người (Nguyễn Đình Toàn)
- Tạp chí Đông Nam Á Online (Seatimes.com.vn): 01 người (Nguyễn Đăng
Hậu)
- Báo Pháp luật Việt Nam: 01 người (Nguyễn Quang Tám)
- Báo Nhân dân: 01 người (Nguyễn Công Hậu)
- Báo Thanh niên: 01 người (Bùi Ngọc Long)
- Báo Nông thôn ngày nay: 01 người (Trần Văn Hòe)
- Báo Tiền Phong: 01 người (Nguyễn Văn Ngọc)
- Báo Sài Gòn giải phóng: 01 người (Vũ Văn Thắng)
- Báo điện tử Dân Trí: 01 người (Tôn Thất Đại Dương)
- Báo VnExpress: 01 người (Võ Ngọc Thạnh)
- Truyền hình nhân dân: 01 người (Dương Quang Tiến)
- Phòng Thông tin KH và ĐMST: 03 người
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