
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /GM-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Đắk Nông, ngày      tháng     năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Về việc tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo                                

Khoa học và công nghệ cấp cơ sở lần thứ XIV - năm 2022 

 Kính gửi: ………………………………………………. 

Căn cứ Kế hoạch số 544/KH-SKHCN ngày 13/6/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Hội thảo Khoa học và công nghệ 

cấp cơ sở lần thứ XIV, năm 2022. Nhằm đánh giá tiềm năng và đề xuất giải 

pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển du lịch gắn với công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Đắk Nông phối hợp với UBND huyện Krông Nô tổ chức Hội thảo Khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở lần thứ XIV. 

Bài tham luận của Quý đại biểu đã được đưa vào Kỷ yếu Hội thảo và 

được chọn để trình bày tại Hội thảo. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính 

mời Quý đại biểu đến tham dự và trình bày tham luận trước Hội thảo. 

Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 05/8/2022 (Thứ sáu). 

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô. 

Rất mong Quý đại biểu quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự để Hội thảo 

đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Tin 

 



DANH SÁCH GỬI GIẤY MỜI 

Stt Họ và tên đại biểu Tên đơn vị Tên bài tham luận 

1 Lê Thị Kim Thoa Viện Địa lý 

Ứng dụng công nghệ webgis và 

mobile GIS trong công tác quảng 

bá du lịch công viên địa chất toàn 

cầu UNESCO Đắk Nông 

2 

Tuyết Hoa Nie 

KDăm; 

H’ Thương Knul 

Trung tâm Nông 

thôn Tây Nguyên 

Phó chủ tịch xã 

Nâm Nung 

Mô hình du lịch cộng đồng “Yok 

Nâm Nung”- Bước đầu hình thành 

và một số kết quả 

3 TS. Phạm Thị Trầm 
Viện Địa lí nhân 

văn 

Giải pháp phát triển du lịch theo 

hướng bền vững gắn với công viên 

địa chất toàn cầu UNESCO Đắk 

Nông 

4 
Nguyễn Quốc Hà - 

Nguyễn Đình Hoãn 

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng tỉnh 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ nhu cầu phát triển du lịch 

tại tỉnh Đắk Nông trong bối cảnh 

hiện nay - Cơ hội và thách thức 

5 Trần Quang Hòa 

Trưởng phòng 

Văn hóa Thông 

tin huyện Krông 

Nô UBND huyện 

Krông Nô 

Ứng dụng khoa học và công nghệ 

phát triển du lịch gắn với Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Đăk Nông” trên địa bàn huyện 
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