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Số: 224 /KHCN-QLCN&TTCN 

V/v chuẩn bị và tham gia hoạt động  

Trình diễn, kết nối cung cầu  

công nghệ tại Gia Lai 

 Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2019 

 

 

       

Kính gửi:  

 - Đại học Thái Nguyên; 

 - Các trường Đại học trên địa bàn tỉnh; 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; 

 - Các tổ chức Khoa học và Công nghệ; 

 - Các doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Công văn số 1347/BKHCN-ƯDCN ngày 13/5/2019 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; Công văn số 1846/UBND-KGVX ngày 20/5/2019 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp triển khai các hoạt động Trình diễn, 

kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ địa phương năm 2019. Để chuẩn bị và tham gia các hoạt động của sự 

kiện trên, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị như sau: 

Hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt 

động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 do Bộ Khoa học 

và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trong 3 ngày, dự kiến từ 

ngày 06-08/11/2019 tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với chủ đề “Kết nối công 

nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng 4.0”. Mục tiêu: Xúc tiến kết nối cung cầu, 

chuyển giao công nghệ giữa khu vực doanh nghiệp trong nước với các viện 

nghiên cứu, trường đại học trong nước và nước ngoài theo nhu cầu của doanh 

nghiệp; Tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với thị 

trường; Thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng, phát triển đổi mới công 

nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài; Tôn vinh doanh 

nghiệp điển hình về hoạt động đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ… 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quan tâm chuẩn bị và tham gia sự kiện trên.  

Thông tin về sự kiện đăng tải tại địa chỉ: dosttn.gov.vn 

http://www.dosttn.gov.vn/


Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Phát triển Thị trường Công 

nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ  - Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, Thành 

phố Thái Nguyên; Điện thoại: 0913068698; 0982342007./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 
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Đinh Bộ Sơn 
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