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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Giải thưởng
Sản phẩm Truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2019
––––––––––––––––
Căn cứ văn bản số 2829/UBND-CNN ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Đồng
Nai về việc tổ chức Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông khoa học và công nghệ
Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh
Đồng Nai về thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học
và công nghệ Đồng Nai giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ vào văn bản góp ý của các thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng đối
với Thể lệ và Kế hoạch triển khai Giải thưởng năm 2019;
Để đảm bảo Giải thưởng “Sản phẩm Truyền thông khoa học và công nghệ
Đồng Nai năm 2019” đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức thống nhất xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện Giải thưởng như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Phát động, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là lực
lượng các phóng viên, nhà báo, biên tập viên trong và ngoài tỉnh tham gia đảm bảo
Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2019
được tổ chức đạt kết qủa tốt cả về số lượng và chất lượng sản phẩm tham gia.
Giải thưởng được tổ chức một cách công khai, công bằng, chính xác, khách
quan, trung thực, chất lượng góp phần tạo không khí phấn khởi cổ vũ các tầng lớp
nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia.
II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Bước 1: Công tác chuẩn bị (Từ tháng 3 đến đầu tháng 4/2019):
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giải thưởng;
- Xây dựng thể lệ Giải thưởng năm 2019;
- Họp Ban tổ chức để thống nhất thể lệ và kế hoạch triển khai năm 2019;
- Hoàn chỉnh các tài liệu phát động Giải thưởng, gồm: Thể lệ; Gợi ý chủ đề;
Kế hoạch; Thư mời và Phiếu đăng ký tham gia giải thưởng năm 2019.
Bước 2: Công tác phát động (Từ giữa tháng 4 đến tháng 10/2019)
- Triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến rộng rãi giải thưởng
đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa
bàn tỉnh qua các phương tiện truyền thông, như Báo Đồng Nai, Báo Lao động
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Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin Khoa học và Công
nghệ, ấn phẩm Thông tin KH&CN.v.v…;
- Thông qua đường bưu điện, gửi toàn bộ các công văn, tài liệu đến các sở,
ban ngành; UBND các huyện, thị, thành phố; doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân
trong và ngoài tỉnh có khả năng tham gia để thông báo dự thi. Đặc biệt, triển khai
giải thưởng trong lực lượng phóng viên, nhà báo, biên tập viên trong và ngoài tỉnh;
các Trung tâm Thông tin KH&CN thuộc các Sở KH&CN, các Đài Phát thanh và
Truyền hình các tỉnh;
- Gửi thư mời tham gia Giải thưởng đến các cơ quan, đơn vị có trang thông
tin điện tử, có bản tin trong toàn tỉnh;
- Kết hợp với các chương trình Hội thi khác của Sở, tổ chức họp báo để phát
động và tuyên truyền rộng khắp;
- Thường trực Ban Tổ chức theo dõi để hỗ trợ, hướng dẫn, kịp thời cung cấp
thông tin theo yêu cầu của các đơn vị, cá nhân tham gia giải thưởng để thực hiện
sản phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng.
- Ban Tổ chức có kế hoạch kiểm tra công tác triển khai và kết quả tham gia
giải của các đơn vị trọng tâm trong các tháng cuối.
Bước 3: Tiếp nhận, chấm giải và trao giải (Từ tháng 4 đến tháng 12/2019)
Nhận sản phẩm dự giải; sơ tuyển, kiểm tra hồ sơ; chấm tuyển và công bố
giải thưởng. Cụ thể trong giai đoạn này như sau:
- 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 dự kiến 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 của tỉnh (Dự kiến tháng 12/2019).
III. PHÂN CÔNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN
Các đồng chí được các đơn vị thành viên Ban Tổ chức (BTC) cử tham gia
BTC có trách nhiệm triển khai giải thưởng trong ngành mình tham gia đạt hiệu quả
cao nhất, cụ thể Trưởng Ban BTC phân công như sau:
1/ Sở Khoa học và Công nghệ: (Trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Văn Viện,
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, UVTT Ban
Tổ chức):
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải thưởng trên các phương tiện thông tin
như: Cổng thông tin điện tử KH&CN, Tập san Thông tin KH&CN;
- Phối hợp với Thường trực Ban tổ chức các Hội thi của Sở KH&CN phát
động Giải thưởng Sản phẩm Truyền thông KH&CN Đồng Nai năm 2019 trên địa
bàn các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. Hình thức phát động: Tổ chức
Hội thảo tại Hội trường các huyện để giới thiệu thể lệ giải thưởng, phát tài liệu,
gồm thể lệ, thư mời tham gia và phiếu đăng ký tham dự giải thưởng; đối tượng
tham dự hội thảo, gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các hiệp hội tại địa
2

phương, hội nông dân; đặc biệt mời Đài truyền thanh các huyện, thị xã và thành
phố.
- Phối hợp với cán bộ phụ trách KH&CN cơ sở thuộc các Phòng Kinh tế/
Kinh tế - Hạ tầng các huyện để phát động đến các phóng viên, biên tập viên thuộc
Đài Truyền thanh các Huyện, Thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hòa, cũng như
lực lượng giáo viên các trường học cấp II, cấp III trong tỉnh tham gia giải thưởng.
Hình thức phát động: Gửi văn bản đề nghị phối hợp, cung cấp tài liệu hướng dẫn
tham gia giải thưởng.
- Phấn đấu phát động tham gia: Tối thiểu 10 sản phẩm báo in; 10 sản phẩm
báo nói, 10 sản phẩm báo hình/mỗi huyện.
- Lập danh mục các đề tài, chủ đề trọng tâm cần tuyên truyền rộng rãi để
giới thiệu đến đối tượng dự thi.
- Giới thiệu những bài thi đạt giải cao đến các đơn vị phát động, đồng thời
cập nhật lên cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.
- Phối hợp tổ chức hội thảo chuyên sâu các chủ đề cần tuyên truyền; phát
động riêng trong các cơ quan báo chí.
- Tổng hợp các bài dự thi đạt giải Giải thưởng truyền thông Bộ Khoa học và
Công nghệ để cung cấp bạn đọc tham khảo; đồng thời tìm hiểu các tiêu chí chấm
điểm Giải thưởng cấp Bộ để phổ biến cho các đối tượng dự thi.
- Có văn bản phát động tham gia Giải thưởng gửi đến các đơn vị, gồm:
+ Tất cả các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, huyện;
+ Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử và bản tin trong toàn tỉnh;
+ Các doanh nghiệp có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng hiệu
quả những công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất.
+ Các Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN thuộc 63 Sở Khoa học và
Công nghệ trong cả nước;
+ Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM, Đài tiếng nói Việt Nam và tất cả các Đài
truyền hình, Đài phát thanh – truyền hình trong cả nước;
+ Các cơ quan thông tấn, báo chí thường cộng tác với Sở Khoa học và Công
nghệ Đồng Nai (khoảng 37 cơ quan);
+ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đề nghị phối hợp với Ban Tổ chức phát động
Thể lệ Giải thưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên;
+ Liên đoàn Lao động tỉnh, đề nghị phối hợp với Ban Tổ chức phát động
Thể lệ Giải thưởng trong toàn ngành và một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn
tỉnh.
+ 148 Trang thông tin điện tử cấp xã (nằm trong hệ thống mạng thông tin
KHCN) (giao chỉ tiêu mỗi xã là 01 sản phẩm báo in).
- Tiếp tục thực hiện một số văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc tổ chức và
thực hiện giải thưởng, như: Hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai; hoàn chỉnh Quy định
một số mức chi về thực hiện Giải thưởng; Quyết định thành lập Ban Giám khảo;
Quy định về tiêu chí chấm điểm v.v…
- Thiết kế, in ấn Brochure phát động Giải thưởng.
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- Theo dõi, đôn đốc các thành viên BTC thực hiện nhiệm vụ được phân
công.
- Triển khai thực hiện và tổng kết Giải thưởng hàng năm, báo cáo UBND
tỉnh.
2/ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Trách nhiệm thực hiện: Đ/c Phạm Tấn Linh –
Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy):
- Tuyên truyền, phát động trong hệ thống Ban Tuyên giáo tham gia giải
thưởng, đặc biệt là Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hình
thức phát động: Gửi văn bản, tài liệu tham gia giải thưởng cho các đơn vị, theo dõi,
đôn đốc.
- Phấn đấu phát động tham gia: Tối thiểu 10 sản phẩm báo in bảng không
chuyên nghiệp.
3/ Sở Thông tin và Truyền thông (Trách nhiệm thực hiện: Đ/c Võ Hoàng
Khai – Phó Giám đốc Sở):
- Tuyên truyền, phát động tham gia giải thưởng tại các đơn vị trực thuộc Sở
Thông tin Truyền thông, các Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh. Hình thức phát động: Gửi văn bản, tài liệu cho các đơn vị, theo dõi,
hướng dẫn.
- Phấn đấu phát động tham gia: Tối thiểu 05 sản phẩm Báo in, Báo điện tử
khối không chuyên nghiệp.
4/ Hội Nhà báo tỉnh; Báo Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai (Trách
nhiệm thực hiện: Đ/c Đỗ Trung Tiến, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Đ/c Nguyễn
Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai; Đ/c Hoàng Thị Bích Phú, Phó Tổng biên
tập phụ trách Báo Lao động Đồng Nai).
- Tuyên truyền, phát động và giao chỉ tiêu đối với đội ngũ nhà báo, phóng
viên trong tỉnh; đồng thời vận động các đơn vị ngoài tỉnh tham gia giải thưởng.
Hình thức phát động: Họp báo, gửi văn bản, tài liệu cho từng đồng chí nhà báo,
phóng viên trong tỉnh, ngoài tỉnh; đăng trên Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng
Nai trung bình mỗi tháng 4 kỳ, trong 02 tháng cao điểm là tháng 8 và tháng
9/2019;
- Tổ chức đăng ký đề tài và thu nhận bài dự thi Giải thưởng cấp tỉnh và Giải
báo chí Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Phấn đấu phát động tham gia cấp tỉnh: Tối thiểu 50 sản phẩm Báo in, Báo
điện tử.
- Hàng tháng gửi các bài viết liên quan đến hoạt động khoa học và công
nghệ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia Giải thưởng.
5/ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn
Vũ Từ Thức, Trưởng phòng TCHC-KHTV):
- Tuyên truyền, phát động trong toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên,
cộng tác viên của Đài; trong hệ thống Đài Truyền thanh các huyện/ thị xã Long
Khánh và thành phố Biên Hòa. Hình thức phát động: Gửi văn bản, tài liệu cho từng
cá nhân trong diện phát động nêu trên. Đồng thời thông báo hàng tuần trên Đài,
trung bình mỗi tháng 4 lần.
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- Tổ chức đăng ký đề tài và thu nhận bài dự thi Giải thưởng cấp tỉnh và Giải
báo chí Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Phấn đấu phát động tham gia cấp tỉnh: Tối thiểu 30 sản phẩm báo hình, 30
sản phẩm báo phát thanh.
- Hàng tháng gửi các bài viết liên quan đến hoạt động khoa học và công
nghệ trên địa bàn toàn tỉnh tham gia Giải thưởng.
6/ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Trách nhiệm thực hiện:
Đ/c Nguyễn Văn Liệt – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội):
- Phát động trong Văn phòng Liên hiệp Hội và các Hội thành viên. Hình
thức phát động: Gửi văn bản, tài liệu cho từng cá nhân trong diện phát động.
- Phấn đấu phát động tham gia: Tối thiểu 15 sản phẩm Báo in, Báo điện tử
khối không chuyên nghiệp.
7/ Tỉnh Đoàn Đồng Nai: (Trách nhiệm thực hiện: Đ/c Bùi Thị Nhàn, Phó Bí
thư Tỉnh Đoàn):
- Phát động đến các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn và các trường Trung
cấp, Cao đẳng, Đại học. Hình thức phát động: Gửi văn bản, tài liệu cho đơn vị
trong diện phát động.
- Phấn đấu phát động tham gia: Tối thiểu 10 sản phẩm Báo in, Báo điện tử
khối không chuyên nghiệp.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện giải thưởng “Sản phẩm Truyền
thông khoa học – công nghệ Đồng Nai năm 2019” của Ban Tổ chức giải thưởng.
Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức tích cực thực hiện đảm bảo Giải thưởng đạt
kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh;
- Báo Đồng Nai;
- Báo Lao động Đồng Nai;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Đồng Nai;
- Các đ/c Ủy viên Ban Tổ chức
- Lưu: VT, THKC.
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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
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GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Thị Hoàng
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