
CHƯƠNG  TRÌNH 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022,  

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 

 

- Thời gian: 14 giờ 00’ ngày 03/01/2023. 

- Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

STT Nội dung Người thực hiện 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Chánh VP Sở 

2 Phát biểu khai mạc Hội nghị Giám đốc Sở 

3 

Video báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, 

định hướng giai đoạn 2023-2025. 

Trình chiếu  

Video Clip 
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Tham luận của các cơ quan, đơn vị: 

- Đài PTTH&BBP: Phát huy vai trò báo chí trong 

việc nắm bắt và định hướng các vấn đề dư luận xã 

hội. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Đồng Xoài: 

Quá trình xây dựng Thành phố điều hành, quản lý 

thông minh và những hiệu quả đem lại. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bù Đốp: 

Hoạt động thông tin tuyên truyền trên hệ thống 

thông tin cơ sở tại địa phương. 

- Viễn thông Bình Phước: Xây dựng và phát triển 

nền tảng hệ sinh thái IOC - Đô thị thông minh tại 

tỉnh. 

- Bưu Điện tỉnh: Công tác triển khai Địa chỉ số 

gắn với xây dựng nông thôn mới tại tỉnh. 

- Viettel Bình Phước: Phủ sóng thông tin di động 

và phát triển hạ tầng băng rộng tại tỉnh. 

- Trung tâm CNTT&TT tỉnh: Kinh nghiệm và 

hiệu quả đào tạo qua Nền tảng học kỹ năng trực 

tuyến mở đại trà (MOOCs). 

- Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản: Hệ thống 

truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT, viễn 

thông tại tỉnh. 

Các cơ quan trình 

bày tham luận 

5 Thảo luận của Hội nghị về: Kết quả thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022, định hướng phát triển ngành 
Đại biểu, khách mời 



năm 2023; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện nhiệm vụ,… 

6 
Phát biểu của lãnh đạo Đại diện văn phòng Bộ 

TTTT tại TP.HCM 

Lãnh đạo Đại diện 

văn phòng Bộ 

7 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh 
Lãnh đạo UBND 

tỉnh 

8 Phát biểu đáp từ Giám đốc Sở 
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Công bố khen thưởng cơ quan năm 2022: Bằng 

khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc 

Sở tặng cá nhân, tập thể Phòng VHTT. 

VP Sở 

 
Kết thúc Hội nghị, kính mời quý đại biểu dùng cơm 

thân mật tại khuôn viên cơ quan 
 

 

 

 

 

MỜI QUÉT MÃ QR ĐỂ XEM, TẢI TÀI LIỆU HỘI NGHỊ 

 


