
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KHCN-CN 

V/v hỗ trợ mời gọi doanh nghiệp tham gia 

Chương trình “Khoa học và công nghệ phát 

triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam 

Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018” 

Tây Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2018 

 

 

Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh; 

     - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; 

     - Hội doanh nghiệp trẻ Tây Ninh; 

     - Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh. 

 

Thực hiện đăng ký tham gia Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển nông 

nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018 của địa phương; Theo 

Công văn số 70/PTTTDN-DN ngày 26/02/2018, từ ngày 28/6/2017 đến ngày 

02/7/2018, Bộ KH&CN phối hợp với UBND các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ - 

Tây Nguyên tổ chức Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp vùng 

Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018”, chương trình gồm các sự kiện chính: 

1. Triển lãm trưng bày công nghệ, thiết bị, sản phẩm nông nghiệp, liên quan đến nông 

nghiệp nhằm giới thiệu trưng bày các công nghệ, thiết bị và sản phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp, liên quan đến nông nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông 

dân thuộc các tỉnh/thành phố trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư, 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thành công; 

2. Chương trình “Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ” qua đó liên kết các viện, 

trường, nhà khoa học với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, … nhằm xúc tiến việc đổi 

mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết nối trực tiếp những nhà cung ứng, chuyên gia uy tín và tư 

vấn để đơn vị tiếp cận được những chính sách ưu đãi phù hợp. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức, tham gia sự kiện, Sở KH&CN đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị hỗ trợ mời gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý đăng ký tham gia Chương trình. 

- Đăng ký tham gia sự kiện “Triển lãm trưng bày công nghệ, thiết bị, sản phẩm 

nông nghiệp, liên quan đến nông nghiệp nhằm giới thiệu trưng bày các công nghệ, thiết bị 

và sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, liên quan đến nông nghiệp” (theo mẫu số 01) 

 - Đăng ký tham gia sự kiện “Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ” (theo mẫu số 02) 

Phiếu đăng ký tham gia xin gửi về Sở KH&CN trước ngày 06/4/2018 hoặc qua 

email: pqlcntayninh@gmail.com để Sở tổng hợp tham mưu. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: số điện thoại 0276.3824425 để được giải đáp. 

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:            KT.GIÁM ĐỐC     
- Như trên;                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, QLCN.                    
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