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Lạng Sơn, ngày        tháng  3 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài về hoạt động Sở hữu trí tuệ 

cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện Kế hoạch năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ 

chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cộng tác Trang thông tin điện tử của Sở Khoa 

học và công nghệ (KHCN), Trang thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNĐMST), nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nâng cao kỹ năng viết tin, bài về hoạt động Sở hữu trí tuệ cho đội 

ngũ cho công chức, viên chức, người lao động của Sở KHCN. Từ đó, góp phần nâng 

chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở KHCN và Trang KNĐMST. 

2. Yêu cầu: Lớp tập huấn được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo thiết thực hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tập huấn 

- Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng viết tin, bài, khai thác tư liệu, xây dựng kết cấu 

tin, bài, đặc biệt các tin sâu, tin tổng hợp, bài nghiên cứu trao đổi. 

- Hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong nghiêp vụ chụp ảnh phục vụ tin, bài 

như: Nguyên tắc, phương pháp, bố cục khuôn hình,... 

- Thảo luận, giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên quan. 

2. Thành phần: Công chức, viên chức, người lao động của Sở KHCN. 

3. Thời gian: 01 ngày, từ 08h00, thứ Sáu ngày 13/03/2020. 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở KHCN. 

5. Báo cáo viên: Nhà báo, Thạc sĩ La Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh Lạng Sơn. 

6. Kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở KHCN. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành: Chủ trì phối hợp với 

các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. 



2. Văn phòng Sở KHCN: Phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và quản lý 

chuyên ngành chuẩn bị hội trường, maket hội nghị, cơ sở vật chất và các điều kiện liên 

quan đến việc tổ chức lớp tập huấn. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc: Cử công chức, viên chức, người lao động tham 

gia lớp tập huấn nghiêm túc, đầy đủ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài, kỹ thuật chụp ảnh 

phục vụ tin bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở KHCN, đề nghị các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở;     Bản điện tử 

- Lưu: VT, QLCN(N.Hưng). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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