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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài  

trên Trang thông tin điện tử 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TTVHTT ngày 24 tháng 01 năm 2022 của 

Trung tâm Văn hoá – Thể thao quận Hải Châu về việc viết tin, bài của 13 phường 

cho Trang thông tin điện tử quận Hải Châu, UBND phường xây dựng Kế hoạch tập 

huấn kỹ năng viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

a) Nâng cao kỹ năng viết tin, bài, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho Ban biên  

tập, đội ngũ cộng tác viên và toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách phường. 

b) Nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử đáp ứng 

yêu cầu thông  tin tuyên truyền  tại địa phương. 

c) Tăng cường tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành Đảng ủy, UBND góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời 

sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng địa 

phương. 

2. Yêu cầu  

Đảm bảo những kiến thức cơ bản về công tác nghiệp vụ trong việc viết tin, 

bài trên Trang thông tin điện tử. 

II. NỘI DUNG 

1. Về nội dung 

a) Kỹ năng viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử. 

b) Kỹ thuật chụp ảnh, xử lý hình ảnh cho Trang thông tin điện tử. 

2. Về thời gian tổ chức 

Tổ chức 01 buổi vào lúc 14 giờ 00 ngày 08 tháng 7 năm 2022. 

3. Thành phần tham dự 

a) Báo cáo viên: mời báo cáo viên Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận.  

b) Thành phần dự: 

- Mời đại diện Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Hải Châu; 
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- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo – Dân vận; 

- Ban biên tập trang Thông tin điện tử phường; 

- Toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động KCT phường; 

4. Kinh phí đảm bảo 

Có dự trù kinh phí kèm theo. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban biên tập Trang thông tin điện tử phường 

a)  Xây dựng chương trình tổ chức hội nghị. 

b) Liên hệ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận hỗ trợ báo cáo viên và nội 

dung tập huấn. 

2. Văn phòng UBND, Công chức Văn hóa – Thể thao phường 

a)  Chuẩn bị các nội dung có liên quan, phát hành giấy mời. 

b)  Phục vụ âm thanh, màn hình, máy tính, đảm bảo công tác tổ chức chung. 

3. Đề nghị UBMT TQVN và các hội đoàn thể phường 

Tham gia hội nghị đầy đủ theo thành phần mời. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên 

Trang thông tin điện tử. Đề nghị các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ kế 

hoạch triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                         
- TT Văn hoá-Thể thao quận; 
- Đảng ủy phường; 

- UBMT và các Hội, đoàn thể phường;                 
- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Hà   
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