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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
BTC HỘI THI TÌM HIỂU  

GIÁ TRỊ VĂN HÓA – LỊCH SỬ 
ĐỒNG NAI NĂM 2019 

 
Số: 1472/SKHCN-THKC 

V/v tổng hợp và nộp tác phẩm tham gia 
Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử 

Đồng Nai năm 2019 

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

 
 
 

Đồng Nai, ngày  28 tháng 8  năm 2019 

 

Kính gửi: - Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Hội thi; 
  - Các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh; 
  - Huyện ủy, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP.Biên Hòa. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 836/KH-BTC ngày 21/5/2019 của Ban Tổ chức Hội 
thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai về triển khai Hội thi năm 2019; 

Hiện thường trực Ban tổ chức Hội thi đang triển khai tiếp nhận tác phẩm dự 
thi Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2019. Để Hội thi năm 
nay diễn ra theo đúng tiến độ, Thường trực Ban tổ chức Hội thi kính đề nghị các 
đồng chí thành viên Ban tổ chức; các sở, ban, ngành; Huyện ủy, UBND các huyện 
tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các tập thể, cá nhân khẩn trương hoàn thiện và nộp tác 
phẩm dự thi năm 2019. (Đính kèm Thể lệ năm 2019) 

Tác phẩm dự thi của tập thể, cá nhân vui lòng gửi về Ban Tổ chức trước 
ngày 10/10/2019 theo địa chỉ sau: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và 
công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai), số 1579 đường Phạm Văn 
Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa; Điện thoại: 0904141205. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT.THKC. 
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TM. BAN TỔ CHỨC 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hoàng 
 

 


		2019-08-28T14:05:30+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-08-28T14:05:38+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




