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THÔNG BÁO 

V/v tham gia cuộc thi “Giải thưởng sản phẩm truyền thông Khoa học và Công 

nghệ  Đồng Nai năm 2021” và cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công 

nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm”  

tỉnh Đồng Nai 2021 

 

Căn cứ công văn số 969/SKHCN-TKC ngày 04/06/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu 

dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng 

Nai 2021; 

Căn cứ công văn số 2926/LĐTBXH-GDNN ngày 08/06/2021 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về tham gia cuộc thi “Giải thưởng sản phẩm 

truyền thông KHCN Đồng Nai năm 2021”. 

Nhà trường thông báo đến các đơn vị về việc đăng ký tham gia các cuộc thi như 

sau: 

1. Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2021. 

-  Mục đích tổ chức: Khuyến khích và phát huy các hoạt động sáng tạo của mọi 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Qua đó lựa chọn được những nhãn hiệu, kiểu 

dáng công nghiệp có những thiết kế đẹp, tiêu biểu cho các sản phẩm thuộc chương trình 

OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), góp phần thúc đẩy phảt triển sản xuất, phục vụ mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới của 

tỉnh Đồng Nai. 

-  Hồ sơ dự thi, thể lệ cuộc thi và thông tin cuộc thi đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai www.dost-dongnai.gov.vn/hoithiocop 

và website của Trung tâm Khoa học và Công nghệ www.tkcdongnai.gov.vn. Chi tiết 

tham khảo công văn hướng dẫn số 969/SKHCN-TCK ngày 04/06/2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (đính kèm). 

2. Cuộc thi “Giải thưởng sản phẩm truyền thông Khoa học và Công nghệ 

Đồng Nai năm 2021” 

http://www.dost-dongnai.gov.vn/hoithiocop
http://www.tkcdongnai.gov.vn/
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- Mục đích tổ chức:  

+ Tăng cường công tác thông tin tuyên truyển về các chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đặc biệt là các 

thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới quản lý khoa học và công nghệ 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 xuất sắc 

về hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Hồ sơ dự thi, thể lệ cuộc thi và thông tin cuộc thi vui lòng tham khảo Thể lệ 

giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai lần thứ XII năm 

2021 (đính kèm). 

Đề nghị các đơn vị thông báo nội dung cuộc thi và khuyến khích cán bộ, nhân 

viên, giáo viên và học sinh sinh viên thuộc đơn vị tích cực tham gia các cuộc thi trên. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Phòng KH&HTQT 

trình Ban giám hiệu xem xét, giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chương 
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