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UBND HUYỆN BẮC SƠN 
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ TT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

           

Số:     /KH-PVHTT 

                

            Bắc Sơn, ngày 28 tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng thông tin, truyền thông 

 “Giảm nghèo về thông tin” năm 2022  

 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và 

giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Bắc Sơn về việc phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hoá và Thông tin xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng thông tin, truyền thông 

“Giảm nghèo về thông tin” năm 2022 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc truyền thông tại cơ sở trên tất 

cả mọi lĩnh vực cán bộ, công chức, lực lượng công tác viên thông tin thông tin cơ 

sở, trong đó nội dung giảm nghèo thông tin là trọng tâm, qua đó góp phần nâng cao 

ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân. 

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thông tin và truyền thông. 

Kỹ năng nghiệp vụ về biên tập, viết tin, bài; kỹ năng khai thác và xử lý thông tin; 

kỹ năng tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Công tác 

quản lý vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật của Đài truyền thanh xã, Trang thông 

tin điện tử. 

2. Yêu cầu 

Hội nghị tập huấn tổ chức đúng nội dung, thành phần, đem lại hiệu quả thiết 

thực; thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid theo quy định. 

II. NỘI DUNG  

1. Triển khai các văn bản về hoạt động thông tin cơ sở; 

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm biên tập âm thanh, phần mềm chuyển đổi 

giọng nói; 

3. Hướng dẫn các bước cơ bản về viết tin, bài báo chí. Cách thu thập, xử lý 

thông tin phục vụ viết tin, bài báo chí. Thực hành viết tin, bài. 
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4. Hướng dẫn chụp ảnh bằng điện thoại phục vụ công tác tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử; 

5. Thực hành xây dựng 01 chương trình truyền thanh. 

II. THÀNH PHẦN 

1. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử 

huyện (theo quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện về 

Kiện toàn Ban biên tập, thư ký Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Bắc 

Sơn) (19 người) 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Đại diện Ban biên tập Đài truyền thanh các xã, thị trấn; Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử các xã, thị trấn (mỗi xã cử 3 người). (54 người) 

- Trưởng thôn các thôn, khối phố (150 người) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  

1. Thời gian: Từ ngày 13 đến hết ngày 14/10/2022  

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn 

3. Giảng viên 

- Thạc sĩ Báo chí Nguyễn Đức Dục, Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh – 

Truyền hình Lạng Sơn. 

- Nhà báo Đinh Quang Thuận, Giám đốc Trung tâm Công nghệ số - Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2022 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở 

vật chất, các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị tập huấn.  

- Liên hệ mời giảng viên, phối hợp chuẩn bị tài liệu cho học viên theo quy 

định. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Lập danh sách thành phần tham gia tập huấn, gửi về Phòng Văn hoá và Thông 

tin trước ngày 5/10/2022 (theo mẫu đính kèm). 

3. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử 

huyện 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức phụ trách công tác 

thông tin, tuyên truyền của đơn vị, lĩnh vực tham dự Hội nghị tập huấn. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng thông tin, truyền 

thông “Giảm nghèo về thông tin” năm 2022. Phòng Văn hoá và Thông tin trân 

trọng đề nghị các đơn vị, các phòng, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Thôn tin và Truyền thông (B/c); 

- UBND huyện (B/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hoá, TT&TT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Loan 
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