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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

–––––––––––– 

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

Số:          /SKHCN-TKC Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2021 
V/v 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 

 

 

Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân 
tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Các trường Đại học, Cao đẳng.  

 

Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của 
UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ 2019 - 2025, định hướng đến năm 
2035”; 

Căn cứ Kế hoạch số 13150/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 
UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2020 - 2025); 

Căn cứ Văn bản số 15535/UBND-KGVX ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 
UBND tỉnh Đồng Nai V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh 
Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của 
UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban hành thể lệ Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” 
tỉnh Đồng Nai. 

Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai được Sở Khoa học và Công 
nghệ chính thức tổ chức năm 2021, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối 
hợp triển khai của sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) tỉnh Đồng 
Nai được tổ chức nhằm 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 tỉnh Đồng Nai, góp phần thúc đẩy phát 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. 

Năm 2021, cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các 
sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai được triển khai 
rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng đều có 
thể tham gia dự thi. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 
31/08/2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính mong Quý cơ quan ủng hộ, thúc đẩy công 
tác triển khai thực hiện đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị tham gia để 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 tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, truyền 
thông về cuộc thi với nội dung:  

1. Triển khai văn bản khuyến khích các tổ chức, đơn vị có liên quan tới các 
hoạt động sáng tạo về thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản 
phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.  

2. Hỗ trợ truyền thông về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông chính 
thức của quý cơ quan như: cổng thông tin, website, fanpage, … 

3. Giới thiệu đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh để tham dự cuộc thi. 

Hồ sơ dự thi, thể lệ cuộc thi và thông tin cuộc thi được 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. 

Thông tin liên hệ:  
- Chị Phạm Thị Thanh Thúy - Trung tâm Khoa học và Công nghệ 
- Điện thoại: 0835921779 
- Email: mrs.zendathuy@gmail.com 
Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của 

Quý cơ quan. Sự hỗ trợ của Quý cơ quan là nguồn động viên to lớn và góp phần 
vào thành công của Cuộc thi. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Trung tâm TKC; 
- Lưu: VT, TKC 
TKC077– Hotrotuyentruyencuocthi//6b 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Huỳnh Minh Hậu 
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