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GIẤY MỜI
Kính gửi: ........................................................................................................
........................................................................................................
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban “Hoạt động KH&CN
cấp huyện năm 2022”
1. Nội dung
- Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện trong năm 2022.
- Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN cấp huyện trong thời gian tiếp
theo
2. Thời gian: 2 ngày (bắt đầu từ 13h 30’, ngày 06/10/2022, có Chương trình kèm theo)
3. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bình Minh, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu
4. Thành phần mời
- Cấp Trung ương: Vụ phát triển KH&CN địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ;
Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp vùng BTB; Phân viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản
vùng BTB; Trung tâm bảo vệ thực vật vùng IV
- Cấp tỉnh:
+ Kính mời đồng chí Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh
+ Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Văn
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Báo Nghệ An; Sở Tài
Chính; một số doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở; cán bộ,
công chức Cơ quan Văn phòng Sở;
- Cấp huyện: Chủ tịch hội đồng KH&CN, lãnh đạo Phòng quản lý về KH&CN và cán
bộ quản lý KH&CN các huyện, thị xã và thành phố Vinh. Riêng huyện Diễn Châu (đơn vị
đăng cai tổ chức), mời lãnh đạo Huyện ủy, các Ban thuộc Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện,
đại diện một số phòng, ban UBND huyện; UBND các xã có mô hình và một số doanh nghiệp,
tổ chức ứng dụng tốt các tiến bộ KHKT (khoảng 30 người, do UBND huyện mời)
Kính đề nghị các đơn vị sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng thành phần và đóng
góp ý kiến cho hội thảo đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PKH

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Thành

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
HOẠT ĐỘNG KHCN CẤP HUYỆN NĂM 2022
Thời gian

Nội dung
Đơn vị thực hiện
Ngày 06/10/2022
Đón
tiếp
đại
biểu
tại
Khách
sạn Bình Minh, xã
Sở KH&CN
13h30’ – 16h00’
Diễn Thành, huyện Diễn Châu
UBND huyện Diễn Châu
Sở KH&CN
16h00’ – 18h00’ Giao lưu bóng đá giữa đội bóng Sở KH&CN với
đội bóng của UBND huyện Diễn Châu; đội bóng
UBND huyện Diễn Châu và
của các huyện đường 7 + đường 46 và đội bòng
UBND các huyện
của các huyện đường 48 + đường 1A.
UBND huyện Diễn Châu
18h00’ – 21h30’ Giao lưu văn nghệ và trao đổi kinh nghiệm hoạt
động KH&CN giữa các đại biểu về dự Hội nghị và các đại biểu về dự Hội Thảo
và cán bộ huyện Diễn Châu.
Ngày 07/10/2022
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ trì Hội nghị
Ông Nguyễn Quý Hiếu
7h30’- 7h45’
TP QL Khoa học
Khai mạc Hội nghị
Ông Trần Quốc Thành
7h45’-8h00’
Giám đốc Sở KH&CN
Phát
biều
chào
mừng
của
lãnh
đạo
huyện
Diễn
Lãnh
đạo huyện Diễn Châu
8h00’-8h15’
Châu
Báo cáo tổng kết công tác quản lý KH&CN trên
Ông Hoàng Nghĩa Nhạc
8h15’-8h35’
địa bàn huyện năm 2022 và triển khai kế hoạch
Phó GĐ Sở KH&CN
các tháng tiếp theo
Báo cáo công tác quản lý NN về KH&CN và
8h35’ – 8h50’
những kinh nghiệm tổ chức ứng dụng các tiến bộ
Lãnh đạo huyện Diễn Châu
KH&CN trên địa bàn huyện Anh Sơn
Các Đơn vị tham luận
8h50’ – 11h00’ Tham luận của các huyện và các đơn vị thuộc Sở
Chủ trì Hội thảo
11h00’ - 11h30’ Tổng kết Hội nghị
Toàn thể đại biểu
11h30’ – 14h00’ Ăn trưa tại Khách sạn Bình Minh
Toàn thể đại biểu
14h00’-17h00’ Thăm quan các mô hình trên địa bàn huyện Diễn
Châu: các đại biểu tự chọn 1 trong 2 đoàn tham
quan như sau:
+ Đoàn thứ nhất thăm các mô hình: Trồng Mùi
tàu ở xã Diễn Thái; Sản xuất mỳ rau tại Công ty
cổ phần An An Agri; sản xuất giống và nuôi lươn
tại xã Diện Yên;
+ Đoàn thứ 2 thăm các mô hình: Nuôi tôm 3 giai
đoạn tuần hoàn tại xã Diễn Kim hoặc xã Diễn
Trung; Hệ thống thu năng lượng mặt trời trong
sản xuất nước mắm

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

