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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian tổ chức  

Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phầm 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-SKHCN, ngày 09/06/2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp 

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

Sau thời gian triển khai đã nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo các 

tác giả. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, nhiều địa phương trên cả nước đã 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16-CT/TTg để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động của các địa phương nói chung và Đồng 

Nai nói riêng, khiến việc tiếp cận, tìm hiểu về các sản phẩm tham gia cuộc thi gặp 

nhiều khó khăn. 

Để các Tổ chức/ tác giả trong cả nước quan tâm đến Cuộc thi có thời gian 

thu thập tư liệu, sáng tạo, đồng thời đảm bảo số lượng, chất lượng của tác phẩm 

dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai thông báo gia hạn 

thời gian tổ chức Cuộc thi như sau: 

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: đến 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2021.  

- Thời gian tổ chức chấm giải: dự kiến tháng 11/2021. 

Các nội dung thực hiện khác không thay đổi. 

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia 

nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các trường ĐH, Cao đẳng 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên BTC 

- Lưu: VT, TKC. 
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