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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 
Số:       /SKHCN-TrT 

V/v viết bài cho Bản tin Thông tin 

Khoa học Công nghệ số 1 năm 2021 

Ninh Bình, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………. 
 

 Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021. Để chuẩn 

bị cho công tác xuất bản Bản tin Thông tin Khoa học Công nghệ số 1 năm 2021, 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được bài viết của cơ quan, đơn vị, cộng 

tác viên trong và ngoài tỉnh theo nội dung sau: 

 1. Nội dung bài viết: 

 - Bài viết về hoạt động khoa học công nghệ nổi bật; vấn đề khoa học công 

nghệ được quần chúng quan tâm; những ngày lễ trọng đại của đất nước, nét đẹp 

ngày xuân, câu đối tết… 

- Giới thiệu kết quả đề tài, dự án có hiệu quả về du lịch, nông nghiệp, sở hữu 

trí tuệ,… giới thiệu những sản phẩm, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cơ 

quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.  

- Ca ngợi quê hương Ninh Bình, giới thiệu về sức khoẻ, đời sống, du lịch, văn hoá…  

- Thông tin về những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa 

học và công nghệ; thông tin, thành tựu khoa học và công nghệ trong tỉnh. 

 2. Yêu cầu về bài viết: Bài viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy A4; có thể 

có hình ảnh minh họa cho bài viết (mỗi bài viết không quá 04 trang). 

 3. Thời gian nhận bài: Từ ngày 16/12/2020-10/01/2021. 

 4. Địa điểm nhận bài: Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học công nghệ 

và Đo lường thử nghiệm - Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình. 

- Địa chỉ: Số 7, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình. 

- Điện thoại: 02293.898.089; Email: banbientapkhcnnb@gmail.com 

 Rất mong nhận được sự tham gia, hợp tác của quý cơ quan, đơn vị và cộng 

tác viên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VP, TrT, BBT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Toàn Thắng 
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