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Số: 1228/SKHCN-THKC
V/v tham gia Giải thưởng Sản phẩm
truyền thông KHCN Đồng Nai 2019

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố
Long Khánh và thành phố Biên Hòa;
- Cán bộ phụ trách Mạng thông tin KH&CN (Cán bộ phụ trách
Website 148 xã) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

"Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học - công nghệ Đồng Nai" là giải
thường thường niên được UBND tỉnh Đồng Nai chủ trương tổ chức hàng năm.
Năm 2019 là năm thứ 10 Giải thưởng được tổ chức.
Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tổ chức Giải
thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học - công nghệ Đồng Nai năm 2019, đồng
thời để bài dự thi được đa dạng và phong phú, Sở Khoa học và Công nghệ - thường
trực Ban Tổ chức Giải thưởng đề nghị các Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng
các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và cán bộ quản lý hệ thống
Mạng thông tin KH&CN (cán bộ quản lý website xã) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
tích cực hưởng ứng tham gia giải thưởng; đồng thời triển khai, phổ biến rộng rãi
chủ trương phát động Giải thưởng năm 2019 của tỉnh tới cán bộ, công chức, viên
chức trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tích cực tham gia "Giải
thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học - công nghệ Đồng Nai" năm 2019, cụ thể:
- Các bài báo phản ánh về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn
toàn tỉnh gửi về tham gia Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học - công
nghệ Đồng Nai năm 2019;
- Thể loại sản phẩm truyền thông KHCN tham gia Giải thưởng cần tập trung
ở loại hình “Báo in” và “Báo điện tử” với các nội dung về ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn tại địa phương.
Để Giải thưởng trở thành một hoạt động thi đua tuyên truyền về hoạt động
khoa học và công nghệ trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ phụ trách
Website, Ban Tổ chức Giải thưởng kính đề nghị Trưởng các Phòng Kinh tế/Kinh tế
- Hạ tầng chỉ đạo mỗi cán bộ, công chức phụ trách về khoa học và công nghệ và
cán bộ quản lý website gửi tối thiểu 01 sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức.

Tác phẩm dự thi vui lòng gửi về BTC trước ngày 30/10/2019 theo địa chỉ:
+ Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (Sở Khoa học
và Công nghệ Đồng Nai) - Số 1579 Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP. Biên
Hòa; Điện thoại: 0251.8820085; Fax: 0251.3949938
+ Gửi qua hộp thư E-mail: dungtt82@gmail.com hoặc docisti@dostdongnai.gov.vn
Để biết thêm thông tin về Giải thưởng và tham khảo các sản phẩm đạt giải,
vui lòng truy cập Website: https://dost-dongnai.gov.vn (Chuyên mục CSDL Giải
thưởng - Hội thi).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, TP.Long Khánh;
TP.Biên Hòa (p/h chỉ đạo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu VT, THKC.
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