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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
/KTHT-CN
V/v tham gia Giải thưởng Sản
phẩm truyền thông KH&CN Đồng
Nai năm 2021

cẩm Mỹ, ngàyj f tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan và đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn Long Giao.

Căn cứ văn bản số 1863/SKHCN-TKC ngày 11/10/2021 của Sở Khoa học và
Công nghệ., về việc gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng Sản phẩm truyền thông
KH&CN Đồng Nai năm 2021;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện cẩm Mỹ tại văn bản số
7792/ƯBND-PPLT ngày 12/10/2021 về việc tham gia Giải thưởng Sản phẩm truyền
thông KH&CN Đồng Nai năm 2021.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị ƯBND các xã, thị
trấn tham gia Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH&CN Đồng Nai năm 2021,
đồng thời triển khai, thông báo đến người dân, tổ chức trên địa bàn xã, thị trấn biết
tham gia.
Sản phẩm tham gia là những tác phẩm phát thanh và truyền hình đã đăng phát
trên các kênh truyền thông; những tác phẩm báo điện tử đã đăng trên Báo điện tử và
các Trang thông tin điện tử; những tác phẩm báo in đã được xuất bản (gồm báo
giấy, tạp chí, bản tin, kỷ yếu); hoặc những tác phẩm mới thực hiện mà chưa kịp xuất
bản. Hồ sơ tham gia dự thi như sau:
1. Hồ sơ gồm: Sản phẩm dự thi và phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)
2. Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Khoa học và Công nghệ, thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ, Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất,
thành phố Biên Hoa ĐT. 0251.8820085.
Website: www.dost-dongnai.gov.vn
Email: bantin@khcndongnai.gov.vn
Hoăc: dungtt82@timail.com
Hồ sơ gửi qua Bưu điện cần ghi rõ: Bài tham dự Giải thưởng Sản phẩm
Truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2021.
3. Thời gian tiếp nhận: Đến hết ngày 10/11/2021.
4. Thời gian sơ tuyển, chấm sơ khảo, chấm chung khảo: từ tháng 10/2021 đến
25/11/2021.

5. Lễ công bố và trao giải thưởng tổ chức vào “Ngày hội khoa học và công
nghệ” hàng năm.
6. Cơ cấu giải thưởng:
- Báo in - Báo điện tử:
+ Bảng chuyên nghiệp:

01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba, 10 Khuyến khích

+ Bảng không chuyên nghiệp: 01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba, 10 Khuyến khích
- Truyền hình:

01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba, 10 Khuyến khích

- Phát thanh:

01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba, 10 Khuyến khích

- Mức tiền thưởng:
+ Giải Nhất: 06 lần mức lương tối thiểu (8.940.000đ)
+ Giải Nhì: 04 lần mức lương tối thiểu (5.960.000đ)
+ Giải Ba:

03 lần mức lương tối thiểu (4.470.OOOđ)

+ Khuyến khích: 1,5 lần mức lương tối thiểu (2.235.000đ)
Ngoài các giải thưởng bằng tiền nêu trên, các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba
còn được trao tặng 01 chiếc Cúp của Ban tổ chức. Tác giả đoạt các giải Nhất mồi
thể loại được Ban tổ chức trình ƯBND tỉnh tặng Bằng khen.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị ƯBND các xã, thị
trấn triển khai thực hiện. Đồng thời tổng hợp danh sách tham gia chương trình gửi
về phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 05/11/2021 để phòng tổng hợp báo cáo
UBND huyện.
(Gửi kèm theo văn bản sổ 1863/SKHCN-TKC ngày 11/10/2021 của Sở Khoa
học và Công nghệ, văn bản sổ 7792/ƯBND-PPLT ngày 12/10/2021 của ƯBND
huyện và thê lệ tham gia chương trình/p^

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Trưởng, các phó phòng;
- Lưu: V Í, CN.
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