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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ LẦN 

THỨ XIV, NĂM 2022 TẠI HUYỆN KRÔNG NÔ 

1. Chủ đề Hội thảo: Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển du lịch 

gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. 

2. Mục tiêu: 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. 

3. Nội dung hội thảo 

- Đánh giá thực trạng việc ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển du 

lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông thời gian qua. 

- Giới thiệu một số mô hình, sản phẩm phù hợp, hiệu quả để ứng dụng phát 

triển du lịch gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ 

phục vụ phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk 

Nông. 

4. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo  

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến  

Thời gian: Dự kiến 01 buổi, trong tháng 7 năm 2022  

Địa điểm: Tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

5. Thành phần tham gia Hội thảo 

Chủ trì hội thảo: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Sở Khoa học 

và Công nghệ; Lãnh đạo UBND huyện Krông Nô (03 người). 

Thư ký Hội thảo: 01 Lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học và 01 Lãnh đạo 

phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Krông Nô (02 người). 

Đại biểu tham dự: 

- Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Quản lý CVĐC tỉnh (02 người); trường Cao 

đẳng Cộng đồng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các hội KHKT; Hội Nông 

dân tỉnh; các Cơ quan truyền thông, báo chí (tổng cộng khoảng 22 người). 
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- Huyện Krông Nô: Lãnh đạo UBND huyện; đại diện phòng Kinh tế Hạ 

tầng; đại diện Phòng Văn hóa Thông tin, Hội Nông dân; đại diện một số phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện, một số hợp tác xã, doanh nghiệp liên quan do 

UBND huyện Krông Nô mời (khoảng 27 người). 

- Các huyện, thành phố còn lại trong tỉnh: Lãnh đạo UBND; đại diện 

Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng; đại diện Phòng Văn hóa Thông tin 

(khoảng 21 người). 

- Các chuyên gia, nhà khoa học, Viện nghiên cứu, Trường Đại học có tham 

gia viết bài tham luận, có chuyên môn phù hợp với Hội thảo (Khoảng 10 người). 

6. Kinh phí thực hiện 

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2022. (Chi tiết kinh 

phí thực hiện có phụ lục kèm theo). 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo. 

- Phát hành các văn bản liên quan đến Hội thảo (Thông báo, Giấy mời đối 

với các cơ quan đơn vị ngoài địa bàn huyện Krông Nô,...). 

- Xây dựng dự thảo chủ đề viết bài tham luận, phát hành thư mời viết bài 

tham luận, tiếp nhận, tổng hợp, biên tập và xây dựng kỷ yếu hội thảo. 

- Bố trí kinh phí tổ chức Hội thảo. 

7.2. UBND huyện Krông Nô 

- Phát hành giấy mời đối với các đại biểu trên địa bàn huyện. 

- Tham gia viết bài và báo cáo tham luận liên quan đến chủ đề Hội thảo. 

- Chuẩn bị hội trường, nước uống, các trang thiết bị, đón tiếp đại biểu phục 

vụ Hội thảo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ cấp cơ sở lần 

thứ XIV, năm 2022 tại huyện Krông Nô. Các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ 

Kế hoạch triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở KH&CN; 

- UBND huyện Krông Nô (p/h); 

- Văn phòng Sở (t/h); 

- Phòng QLKH (t/h); 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Văn Thuần 
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Phụ lục nội dung chi tiết kinh phí 

(Kèm theo Kế hoạch số: 544/KH-SKHCN, ngày 13 tháng 6  năm 2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

ĐVT: nghìn đồng 

TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Chủ trì hội thảo 
Người/ 

Buổi 
3 800 2.400 

2 Thư ký Hội thảo 
Người/ 

Buổi 
2 250 500 

3 
Báo cáo tham luận trình bày tại 

Hội thảo 
báo cáo 7 800 5.600 

4 
Báo cáo tham luận không trình 

bày tại Hội thảo 
báo cáo 3 500 1.500 

5 
Văn phòng phẩm (In ấn tài 

liệu, bìa nút, bút, giấy...) 
Bộ 85 30 2.550 

6 Nước uống 
Người/ 

Buổi 
85 20 1.700 

7 
Chi cho đại biểu tham dự Hội 

thảo 

Người/ 

Buổi 
85 100 8.500 

8 
Market, trang trí hội trường, 

hoa tươi 
Lượt 1 4.000 4.000 

9 Băng rôn, khẩu hiệu Cái 2 500 1.000 

10 
Kinh phí tổ chức Họp trực 

tuyến 
Lần 1 9.000 9.000 

  Tổng       36.750 

Tổng số: 36.750.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm 

mươi nghìn đồng).  
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