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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc của Sự kiện
“Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội nghị về
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019” tại tỉnh Gia Lai.
Thực hiện nội dung tại Kế hoạch số 1861/KH-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phối hợp tổ chức Sự kiện“Trình diễn, kết nối cung
cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển
giao công nghệ năm 2019”; Thông báo số 01/TB-BTC ngày 26/8/2019 của Ban tổ
chức Sự kiện TECHDEMO 2019 về việc phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức Sự
kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng,
chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 tại Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền
thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền và đảm bảo thông tin
liên lạc của Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019
và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019” tại tỉnh
Gia Lai (sau đây gọi tắt là Sự kiện TECHDEMO 2019) với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Nhằm tuyên truyền, thúc đẩy hợp tác đầu tư, nghiên cứu ứng dụng, phát triển
và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực ưu tiên; quảng bá
hình ảnh của tỉnh Gia Lai, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
- Tuyên truyền hiệu quả của hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ, kết nối
cung cầu công nghệ; biểu dương và tôn vinh kịp thời các doanh nghiệp sản xuất và
kinh doanh có đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc nâng cao năng lực công nghệ,
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua đó góp
phần nhân rộng các mô hình doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ
thành công mang lại hiệu quả cao.
- Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo đạt hiệu quả,
tiết kiệm, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành và sự tham gia,
hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội. Sử dụng có hiệu quả các
phương tiện thông tin đại chúng như: Báo chí địa phương, trang thông tin điện tử
của các sở, ban ngành, địa phương, hệ thống thông tin cơ sở để tuyên truyền kịp
thời sâu rộng, chính xác về Sự kiện TECHDEMO 2019, cập nhật và phản ánh kịp
thời, đầy đủ các hoạt động trước, trong và sau khi kết thúc Sự kiện TECHDEMO
2019.
- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Sự kiện
TECHDEMO 2019.

II. Nội dung triển khai:
1. Về thông tin tuyên truyền:
1.1. Nội dung tuyên truyền.
1.1.1. Tên gọi: Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO
2019 và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019”.
1.1.2. Chủ đề chuỗi hoạt động: “Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0”.
1.1.3. Thời gian tổ chức: 03 ngày, từ ngày 06-08/11/2019.
1.1.4. Địa điểm: Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
1.1.5. Các giai đoạn tuyên truyền chính: Công tác thông tin, tuyên truyền về Sự
kiện TECHDEMO 2019 được chia làm 03 giai đoạn, cụ thể:
Giai đoạn 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ nay đến trước thời điểm
diễn ra Sự kiện TECHDEMO 2019 (trước ngày 06/11/2019). Nội dung tập trung:
- Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Sự
kiện TECHDEMO 2019 đến với toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là chủ
các trang trại, hợp tác xã, các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp đang thiếu thông
tin, chưa tiếp cận được các công nghệ phục vụ sản xuất và hoạt động.
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ,
UBND tỉnh, Ban Tổ chức Sự kiện TECHDEMO 2019 như: Quyết định số
1234/QĐ-BKHCN ngày 13/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê
duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ” và
Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019;
Kế hoạch số 1861/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ
chức Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội
nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019”; Thông báo số
01/TB-BTC ngày 26/8/2019 của Ban tổ chức Sự kiện TECHDEMO 2019 về việc
phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công
nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm
2019 tại Gia Lai.
- Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức, công tác chuẩn bị của các cấp,
các ngành, các địa phương trong tỉnh; thông báo thời gian, địa điểm diễn ra các
hoạt động tại Sự kiện TECHDEMO 2019.
- Tập trung tuyên truyền các nội dung được Ban Tổ chức Sự kiện
TECHDEMO 2019 thông tin tại cuộc Họp báo công bố sự kiện, dự kiến diễn ra
trong tháng 10/2019, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku.
Giai đoạn 2: Trong thời gian diễn ra Sự kiện TECHDEMO 2019 (từ ngày 0608/11/2019). Nội dung tập trung:
- Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền, quảng bá về Sự kiện TECHDEMO
2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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- Thông tin về công tác phối hợp tổ chức của các đơn vị, địa phương; công
tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng
cháy chữa cháy, công tác vệ sinh môi trường… cho người dân địa phương, khách
mời ngoại tỉnh và quốc tế trong thời gian diễn ra các hoạt động của Sự kiện
TECHDEMO 2019.
- Thông tin, phản ánh về các hoạt động chính đang diễn ra từng ngày; tập
trung cho các hoạt động như:
+ Hội thảo Giám đốc các Trung tâm, tổ chức ứng dụng, chuyển giao công
nghệ địa phương (được diễn ra vào lúc 8h00’ – 11h00’, ngày 06/11/2019), tại
Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Pleiku.
+ Khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ tại Gia Lai (được diễn ra
vào lúc 14h00’ – 18h00’, ngày 06/11/2019), tại Sở Khoa học và Công nghệ, thành
phố Pleiku.
+ Thực hiện việc truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Trình diễn, kết nối cung
cầu công nghệ năm 2019 và Tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu,
tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku (được diễn ra vào lúc 20h00’ 21h00, ngày 06/11/2019) trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai.
+ Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp với đổi mới công nghệ (được diễn ra vào
lúc 8h00’ – 12h00’, ngày 07/11/2019), tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thành
phố Pleiku.
+ Hội thảo “Đẩy mạnh truyền thông về ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực
nông nghiệp (được diễn ra vào lúc 13h30’ - 17h00, ngày 07/11/2019), tại Trung
tâm Hội nghị Pleiku Palace, thành phố Pleiku.
+ Hội nghị về hoạt động cung ứng, chuyển giao công nghệ địa phương năm
2019 (được diễn ra vào lúc 14h00’ – 17h00’, ngày 07/11/2019), tại Trung tâm Hội
nghị Pleiku Palace, thành phố Pleiku.
+ Chuỗi hoạt động trình diễn, giới thiệu công nghệ (được diễn từ ngày 0608/11/2019), tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku.
+ Hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp (được diễn từ ngày 06-08/11/2019), tại
Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku.
+ Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức ứng dụng, chuyển giao
công nghệ địa phương (được diễn ra vào lúc 8h00’ - 10h00, ngày 08/11/2019), tại
tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Pleiku.
+ Lễ Bế mạc Sự kiện (được diễn ra vào lúc 10h00’ –11h00’, ngày
08/11/2019), Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Pleiku.
Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc Sự kiện TECHDEMO 2019. Nội dung tập
trung:
- Tuyên truyền phản ánh những kết quả đạt được của Sự kiện TECHDEMO
2019 tại tỉnh Gia Lai.
- Tuyên truyền tác động tích cực của Sự kiện TECHDEMO trong việc quảng
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bá hình ảnh tỉnh Gia Lai; thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng, phát triển
đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp tại địa phương với các doanh nghiệp
khác trong cả nước và quốc tế.
1.2. Hình thức tuyên truyền.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin
cơ sở trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng của các cơ quan báo chí trung ương, ngành và các tỉnh, thành
khác.
- Tuyên truyền trên các ấn phẩm, Bản tin, Trang thông tin điện tử của các cơ
quan, đơn vị.
2. Về thông tin liên lạc:
- Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho
các hoạt động của Sự kiện TECHDEMO 2019.
- Đảm bảo cung cấp đường truyền phục vụ công tác truyền hình trực tiếp Lễ
khai mạc Sự kiện TECHDEMO 2019.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Thông tin và Truyền thông.
- Xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc của Sự
kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội nghị về
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019” tại tỉnh Gia Lai.
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, các văn phòng đại diện và
phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp
huyện) thực hiện các hoạt động tuyên truyền tại địa phương, cơ sở.
- Theo dõi tình hình thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở để công tác
tuyên truyền đúng định hướng, nội dung thông tin tuyên truyền đúng thời điểm và
đạt hiệu quả cao.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc gửi thư mời; thông cáo
báo chí về Sự kiện TECHDEMO 2019 cho các cơ quan báo chí trên địa bàn;
hướng dẫn và cấp thẻ báo chí cho phóng viên tác nghiệp; cung cấp thông tin cho
các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền về Sự kiện
TECHDEMO 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn
xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ trước,
trong và sau Sự kiện TECHDEMO 2019.
2. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ:
- Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động
-4-

tuyên truyền, quảng bá Sự kiện TECHDEMO 2019.
- Cung cấp thông tin các hoạt động của Sự kiện TECHDEMO 2019 cho các
cơ quan báo chí; cung cấp thông tin để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của
tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT trong việc gửi thư mời; ban hành thông
cáo báo chí về Sự kiện TECHDEMO 2019 đến các cơ quan báo chí địa phương,
trung ương, ngành và các tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên
thường trú trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và cấp thẻ báo chí cho phóng viên tác
nghiệp tại Sự kiện TECHDEMO 2019 diễn ra tại tỉnh Gia Lai.
3. Các cơ quan báo chí địa phương, trung ương, ngành, địa phương khác
thường trú trên địa bàn tỉnh:
- Căn cứ nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong
và sau khi kết thúc Sự kiện TECHDEMO 2019 theo kế hoạch.
- Phản ánh tiến độ công tác chuẩn bị và thực hiện các hoạt động của Sự kiện
TECHDEMO 2019.
- Tuyên truyền về kết quả, thành công và hiệu quả mang lại nhân sự Sự kiện
TECHDEMO 2019 tổ chức tại tỉnh Gia Lai.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai phối hợp với các cơ quan báo chí trung
ương, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ
khai mạc Sự kiện TECHDEMO 2019.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao các huyện, thị xã, thành phố:
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ vào Kế
hoạch này, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền ở địa phương với những hình
thức phù hợp, trong đó chú trọng chỉ đạo tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực
quan, xe thông tin lưu động và trên hệ thống Đài Truyền thanh xã.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố:
Thực hiện tiếp phát sóng các nội dung liên quan đến Sự kiện TECHDEMO 2019
do đài trung ương, đài tỉnh thực hiện; đồng thời thực hiện việc sản xuất các thông
tin có liên quan đến địa phương nhân Sự kiện TECHDEMO 2019 để phát trên
sóng địa phương.
5. Các doanh nghiệp viễn thông.
- Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và
an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan
Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp; phân công trực lãnh đạo đơn
vị, tăng cường trực điều hành, trực ứng cứu thông tin, xử lý kịp thời các sự cố
nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thông tin trước, trong và sau khi kết thúc Sự
kiện TECHDEMO 2019. Đặc biệt chú ý: Lưu lượng thông tin tăng cao tại địa
điểm tổ chức Lễ Khai mạc - Bế mạc Đại hội.
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- Phối hợp, đảm bảo đường truyền phục vụ công tác truyền hình trực tiếp Lễ
khai mạc Sự kiện TECHDEMO 2019 theo đề nghị của Đài Phát thanh – Truyền hình
Gia Lai.
- Phối hợp với lực lượng Công an và Quân sự tại các địa phương triển khai
phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn mạng lưới và công trình viễn thông phục vụ
Sự kiện TECHDEMO 2019.
- Phối hợp chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện và ngăn
chặn kịp thời những hành vi lợi dụng mạng lưới và dịch vụ viễn thông, Internet để
gửi và phát tán những thông tin gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
ảnh hưởng đến các hoạt động tổ chức Sự kiện TECHDEMO 2019.
- Có phương án đảm bảo các thiết bị dự phòng hoạt động tốt để ứng cứu kịp
thời khi có sự cố về mạng, chỉ đạo tổ ứng cứu thông tin sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ, hỗ
trợ lẫn nhau khi có sự cố xảy ra.
- Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu
thông tin và trực vận hành mạng lưới viễn thông trong các ngày diễn ra Sự kiện
TECHDEMO 2019 (từ ngày 06/11/2019 - 08/11/2019).
Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc của Sự
kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội nghị về
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ năm 2019” tại tỉnh Gia Lai của Sở
TT&TT, đề nghị các đơn vị phối hợp, chủ động triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PH GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Khoa học và Công nghệ - Thường trực
Ban tổ chức (phối hợp);
- Báo Gia Lai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai;
- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
cấp huyện;
- Các Văn phòng đại diện, phóng viên thường
trú trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, P.BCVT. P.TTBCXB.

Đặng Quang Khanh
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