THỂ LỆ
GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2019
của Trưởng ban Ban Tổ chức Giải thưởng)

–––––––––––––––––––––
1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
(KH&CN); đặc biệt là các thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới quản lý
KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ trong phát
triển kinh tế xã hội và kịp thời ghi nhận, tôn vinh những tác giả có sản phẩm báo chí
xuất sắc về hoạt động khoa học và công nghệ.
2. CƠ QUAN TỔ CHỨC:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là cơ quan tổ chức, chủ trì phối hợp
với các cơ quan, đơn vị liên quan.
3. SẢN PHẨM THAM GIA DỰ THI:
Sản phẩm tham gia dự thi là những bài viết thuộc các thể loại báo in, báo điện
tử, báo phát thanh và truyền hình nhằm giới thiệu, phổ biến và tuyên truyền về
các nội dung khoa học và công nghệ, như sau:
- Các giải pháp kỹ thuật, thành tựu về nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đạt được
của các cá nhân, tổ chức KH&CN; cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai (đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu
mới);
- Các gương tiên tiến điển hình trong quản lý, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Các sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN,
gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Sở hữu trí tuệ, sáng kiến và cải
tiến kỹ thuật; An toàn bức xạ; Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Thanh tra
KH&CN v.v...
Nội dung các sản phẩm dự thi cần chú trọng đến việc ứng dụng có hiệu quả
các tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,
nông dân, nông thôn để phát huy thế mạnh của Đồng Nai trong lĩnh vực này.
Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, thời sự và khoa học
của báo chí.
Sản phẩm tham dự giải là những tác phẩm mới được thực hiện, hoặc đã đăng
tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, như trên Báo in, Báo điện tử, Tạp chí,
Ấn phẩm chuyên ngành, Đài phát thanh, Đài truyền hình Trung ương và địa phương
phản ánh hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Đồng Nai năm 2019 (từ tháng
12/2018 đến tháng 11/2019). Sản phẩm báo chí được thực hiện bằng tiếng Việt.
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+ Đối với sản phẩm Báo in: Được trình bày trên giấy A4, có chèn hình ảnh
minh họa và bản photo tác phẩm đã phát hành. Tác phẩm dự thi phải đồng thời gửi
file mềm và hình ảnh đính kèm vào địa chỉ email: dungtt82@gmail.com để BTC
thuận tiện trong việc quảng bá sản phẩm.
+ Đối với sản phẩm báo Điện tử: Được trình bày trên giấy A4, có chèn hình
ảnh minh họa và đính kèm đường link đến tác phẩm (đối với tác phẩm đã được đăng
tải). Tác phẩm dự thi phải đồng thời gửi file mềm và hình ảnh đính kèm vào địa chỉ
email: dungtt82@gmail.com để BTC thuận tiện trong việc quảng bá sản phẩm.
+ Đối với sản phẩm Truyền hình: Được trình bày trên đĩa VCD, DVD hoặc
USB kèm lời bình in trên giấy A4, có thời lượng từ 3 đến 15 phút.
+ Đối với sản phẩm Phát thanh: Được trình bày trên đĩa CD hoặc USB kèm
lời bình in trên giấy A4, có thời lượng từ 3 đến 15 phút.
Các sản phẩm truyền thông khoa học công nghệ đã đạt giải thưởng từ các hội
thi khác không được đăng ký tham dự Giải thưởng này.
Những sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu nêu trên được coi là phạm quy
(bị loại). Ban tổ chức không hoàn trả những sản phẩm phạm quy này.
4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Mọi tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, không phân biệt
lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp ... đều có thể tham gia Giải thưởng với 01 hoặc nhiều
sản phẩm cho mỗi thể loại. Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không
được tham gia Giải thưởng.
Đối với thể loại báo in – báo điện tử, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ chia làm 02
bảng dự thi:
- Bảng chuyên nghiệp: Đối tượng là đội ngũ phóng viên, nhà báo, biên tập viên
các cơ quan Báo – Đài trong và ngoài tỉnh; các biên tập viên Website Sở Khoa học
và Công nghệ.
- Bảng không chuyên: Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động; cán bộ phụ trách các Bản tin, Trang/Cổng thông tin điện tử trong toàn tỉnh;
học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.
5. HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG:
- Hồ sơ tham dự Giải thưởng gồm: (có trên Website : www.dostdongnai.gov.vn)
+ Sản phẩm dự thi (đối với sản phẩm mới thực hiện và tùy theo từng thể loại,
đề nghị trình bày trên giấy A4, hoặc các loại băng, đĩa điện tử, ... cho thích hợp; đối
với sản phẩm đã đăng tải, đề nghị có bản photo cho sản phẩm loại Báo in và có giấy
xác nhận của cơ quan đăng tải cho sản phẩm loại Báo truyền hình và Báo phát
thanh);
+ Phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng (theo mẫu đơn của Ban tổ chức);
- Hồ sơ tham dự Giải thưởng có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về Ban tổ chức
theo địa chỉ sau đây:
Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
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(thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai)
1597 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa
Điện thoại: 0251. 8820085; Fax: 0251. 3949938;
Email: docisti@dost-dongnai.gov.vn; hoặc cisti@vnn.vn
(Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham dự Giải
thưởng Sản phẩm Truyền thông khoa học - công nghệ Đồng Nai năm 2019).
Ghi chú : Sản phẩm dự giải phải là sáng tác của chính tác giả hoặc nhóm tác
giả được ghi rõ trong hồ sơ đăng ký dự giải. Nếu xảy ra bất cứ sự tranh chấp nào thì
sản phẩm dự giải được xem là không hợp lệ và không được tham dự giải. Sau 30
ngày kể từ ngày công bố giải thưởng, Ban tổ chức không giải quyết bất cứ tranh chấp
nào liên quan đến sản phẩm dự giải.
6. THỜI HẠN NHẬN, XÉT DUYỆT VÀ CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG
- Thời gian nhận sản phẩm dự giải bắt đầu từ tháng 4/2019 đến hết ngày
30/10/2019;
- Thời gian sơ tuyển, kiểm tra hồ sơ, chấm tuyển từ ngày 31/10/2019 đến
19/11/2019;
- Lễ công bố và trao giải thưởng tổ chức vào “Ngày hội khoa học và công
nghệ” hàng năm (Dự kiến tháng 12/2019);
Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn nhận, xét tuyển và công bố có thể thay đổi
và sẽ được thông báo.
7. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, QUYỀN LỢI THAM DỰ GIẢI
a./ Giải thưởng cho thể loại báo in – báo điện tử:
- Đối với bảng chuyên nghiệp (16 giải)
+ 01 giải Nhất: Số tiền thưởng bằng 6 lần mức lương tối thiểu.
+ 02 giải Nhì: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 4 lần mức lương tối thiểu.
+ 03 giải Ba: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 3 lần mức lương tối thiểu.
+ 10 giải Khuyến khích: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 1,5 lần mức lương tối
thiểu.
- Đối với bảng không chuyên nghiệp (16 giải)
+ 01 giải Nhất: Số tiền thưởng bằng 6 lần mức lương tối thiểu.
+ 02 giải Nhì: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 4 lần mức lương tối thiểu.
+ 03 giải Ba: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 3 lần mức lương tối thiểu.
+ 10 giải Khuyến khích: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 1,5 lần mức lương tối
thiểu.
b./ Giải thưởng cho thể loại báo Truyền hình (16 giải)
+ 01 giải Nhất: Số tiền thưởng bằng 6 lần mức lương tối thiểu.
+ 02 giải Nhì: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 4 lần mức lương tối thiểu.
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+ 03 giải Ba: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 3 lần mức lương tối thiểu.
+ 10 giải Khuyến khích: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 1,5 lần mức lương tối
thiểu.
c./ Giải thưởng cho thể loại báo Phát thanh (16 giải)
+ 01 giải Nhất: Số tiền thưởng bằng 6 lần mức lương tối thiểu.
+ 02 giải Nhì: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 4 lần mức lương tối thiểu.
+ 03 giải Ba: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 3 lần mức lương tối thiểu.
+ 10 giải Khuyến khích: Số tiền thưởng mỗi giải bằng 1,5 lần mức lương tối
thiểu.
d./ Tiêu chí xét giải
- Căn cứ vào kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ xem xét
trao giải dựa trên mức điểm sàn do Ban Tổ chức quy định.
- Tác giả có một sản phẩm dự thi cùng một chủ đề nhưng được thể hiện trong
hai hoặc ba thể loại báo chí khác nhau, đều đạt điểm cao được xem xét trao giải ở thể
loại báo in và báo truyền hình (không xét giải báo phát thanh);
- Tác giả dự thi các thể loại khác nhau với các chủ đề khác nhau mà đạt điểm
cao, được xét giải theo thứ tự từng thể loại báo chí.
- Ngoài các giải thưởng bằng tiền nêu trên, các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì và
Ba còn được trao tặng 01 chiếc Cúp của Ban tổ chức.
- Tác giả đoạt giải các Nhất mỗi thể loại được Ban tổ chức trình UBND tỉnh
tặng Bằng khen.
- Sản phẩm dự thi sẽ được Ban tổ chức chọn đăng trên ấn phẩm Thông tin
Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và gửi tham
gia Giải thưởng báo chí Bộ Khoa học và Công nghệ./.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
Người ký: Sở Khoa học và
Công nghệ
Email:
skhcn@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Sở Khoa học và
Công nghệ, Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 11.04.2019
14:59:02 +07:00

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Thị Hoàng
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