
KỊCH BẢN CHI TIẾT HỘI THẢO CHI TIẾT 

Lần thứ XIII, năm 2022 tại huyện Krông Nô 

 
Logo Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông 

Ghi chú: Nội dung bôi đỏ huyện Krông Nô góp ý sửa đổi, bổ sung  

STT 
Nội dung 

chương trình 
Nội dung trình bày 

Người  

thực hiện 

Phân 

công theo 

dõi 

1 - Đón tiếp đại biểu 

Văn phòng Sở, phòng Quản lý Khoa học – Sở KH&CN, UBND huyện Krông Nô đón 

tiếp đại biểu, phát tài liệu, xác nhận thành phần tham dự Hội thảo. 

Đ/c Hường, Tâm, Vũ (Sở KHCN)  phụ trách phát tài liệu, ghi danh đại biểu tham dự 

BTC  

2 - Ổn định tổ chức; 

 

Đ/c Nguyễn Thành Viên: Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô  

Bước lên bục phát biểu 

Đã đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý còn bên 

ngoài hội trường vào ổn định chỗ ngồi, để hội thảo được bắt đầu. 

BTC 

 

3 Văn nghệ chào mừng 03 tiết mục do Trung tâm Văn hóa huyện chủ trì (Đ/c Tuyền phối hợp với Ttâm)   

4 -  Tuyên bố lý do, 

giới thiệu đại biểu 

 

Đ/c Nguyễn Thành Viên: Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Krông Nô  

 Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể Hội thảo! 

……………………………………………………………………………… 

BTC 

 

5 - Giới thiệu Chủ trì 

hội thảo và Thư ký 

Đ/c Nguyễn Thành Viên: Kính thưa quý vị đại biểu ! 

Để điều hành nội dung chương trình Hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, sau đây xin 

giới thiệu chủ trì hội thảo:  

- Ông Lê Trọng Yên-TUV, PCT UBND tỉnh Đắk Nông 

- Ông Hoàng Văn Thuần – TUV, Giám đốc Sở KH&CN; 

- Ông Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện Krông Nô. 

BTC 
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Kính thưa Hội nghị ! 

Để giúp Hội thảo ghi chép lại diễn biến nội dung của hội nghị và tổng hợp ra thông báo 

kết luận hội thảo, xin giới thiệu Thư ký của Hội thảo: 

- Ông Lê Huy Tuấn, phó trưởng phòng QLKH – Sở KH&CN 

- Ông Nguyễn Viết Nghĩa - Phó Trưởng phòng KTHT- UBND huyện Krông Nô. 

Xin kính mời chủ trì hội nghị và thư ký. 

6 Phát biểu chào mừng 

của lãnh đạo UBND 

huyện Krông Nô 

 Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN: Thay mặt Chủ trì Hội thảo xin 

trân trọng giới thiệu ông Trần Đăng Ánh - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Nô lên 

phát biểu chào mừng. Xin kính mời đồng chí. 

CHỦ TRÌ 

 

7 - Phát biểu Khai mạc 

của Lãnh đạo Sở 

KH&CN 

 Trần Đăng Ánh - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Nô: Tiếp theo chương trình, 

xin trân trọng giới thiệu Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN lên phát 

biểu khai mạc Hội thảo. Xin kính mời đồng chí. 

Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN: Bước lên bục phát biểu 

Thông qua bài phát biểu khai mạc 

BTC 

 

8 Bài tham luận số 1 Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN: Kính thưa quý vị đại biểu, Hội 

thảo lần này, BTC hội thảo đã rất vui mừng nhận được các bài tham luận đến từ các 

viện, trường, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh. Trong đó BTC đã lựa chọn một số bài 

tiêu biểu để trình bày tại hội thảo hôm nay, sau đây tôi xin giới thiệu bài tham luận 

“Ứng dụng công nghệ webgis và mobile GIS trong công tác quảng bá du lịch công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” do Lê Thị Kim Thoa- Viện Địa lý, Viện 

Hàn lâm KH&CN Việt Nam trình bày. 

CHỦ TRÌ 

 

9 Bài tham luận số 2 Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN:  Tiếp theo, xin giới thiệu bài tham 

luận...................(cô Tuyết Hoa viết – Sở chủ trì) 
CHỦ TRÌ 

 

10 Bài tham luận số 3 Ông Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện Krông Nô:  
Tiếp theo Chương trình xin giới thiệu bài tham luận “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 Krông Nô” do ông Trần Quang Hòa –Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện 

Krông Nô trình bày 

CHỦ TRÌ 

 

11  Ông  Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN:  
Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe 03 bài tham luận đến từ các đơn vị. Trước 

khi các đơn vị khác trình bày tham luận còn lại, đề nghị Hội thảo giải lao trong 15 

phút.  

CHỦ TRÌ 
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12 Bài tham luận số 4  Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN:Tiếp theo Chương trình xin giới 

thiệu bài tham luận “Một số mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng có tiềm năng 

phát triển tại công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” do TS. Trương Thị Lan 

Hương-  Khoa Du lịch – Trường Đại học Đà Lạt trình bày. 

CHỦ TRÌ 

 

13 Bài tham luận số 5 Ông  Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN: Tiếp theo, xin giới thiệu bài tham 

luận “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” do Ông Nguyễn Quốc 

Hà-Giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông trình bày. 

CHỦ TRÌ 

 

14 

Thảo luận 

Ông  Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN: Vừa rồi Hội nghị được nghe cấc 

tham luận của các đơn vị. Tiếp theo Chương trình hội thảo đề nghị các đại biểu có ý kiến, 

đóng góp nhằm trao đổi thảo luận các vấn đề của Hội thảo, xin mời các đại biểu 

CHỦ 

TRÌ/ĐẠI 

BIỂU  

 

15 Ý kiến chỉ đạo Ông Lê Trọng Yên lên phát biểu ý kiến chỉ đạo CHỦ TRÌ  

16 
Bế mạc  Ông  Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Sở KH&CN:  Thay mặt Chủ trì Hội thảo phát 

biểu bế mạc. (Bước lên bục Kết luận Hội thảo và Bế mạc hội thảo) 

MC/CHỦ 

TRÌ 

 

17 Mời cơm thân mật Ông Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện Krông Nô:  Trân trọng kính mời các vị đại 

biểu dự cơm thân mật tại Nhà Hàng Sen Hồng 
BTC 

 

 KẾT THÚC HỘI THẢO 

 


