UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG
KH&CN ĐỒNG NAI 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1473/SKHCN-THKC
V/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng Sản
phẩm truyền thông KH&CN Đồng Nai
năm 2019

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các
hội cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố Long
Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Đài Truyền thanh các Huyện, thành phố Long Khánh và thành
phố Biên Hòa;
- Các trường Đại học: Đồng Nai, Lạc Hồng, Nguyễn Huệ, Công
nghệ Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông, Lâm nghiệp – Phân hiệu
Đồng Nai;
- 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.
Năm 2019, năm thứ 10 Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH&CN
Đồng Nai được tổ chức nhằm phát hiện, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp
tích cực của các cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; tổ chức và cá nhân trong việc
thực hiện các bài báo tuyên truyền về hoạt động khoa học và công nghệ trong
các lĩnh vực của đời sống.
Để Giải thưởng đạt kết quả cao, Ban Tổ chức Giải thưởng kính đề nghị
thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các
đoàn thể, các hội đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, hội viên gửi những bài
báo đã đăng trên các ấn phẩm, bản tin, các Trang thông tin điện tử, những tác
phẩm đã phát sóng trên đài truyền thanh, truyền hình về tham gia xét giải năm
2019.
Sản phẩm dự giải là những tác phẩm phát thanh và truyền hình, báo in, báo
điện tử đã được đăng, phát từ tháng 12/2018 đến 30/10/2019. (Đính kèm Thể lệ
Giải thưởng năm 2019).
Sản 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. Website: https://dost-dongnai.gov.vn.
Thông tin khác vui lòng liên hệ qua số ĐT: 0904141205 (B.Trần Thị Dung,
Thư ký Giải thưởng).
Sự tích cực tham gia dự thi của quý đơn vị là phần đóng góp không nhỏ
vào sự thành công của Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông KH&CN Đồng Nai
năm 2019.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ Sở KH&CN;
- Các thành viên BTC;
- Lưu: VT, THKC.
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GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nguyễn Thị Hoàng

