
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /SKHCN-TTTTUD 

V/v cung cấp thông tin cung - cầu 

công nghệ cho Sự kiện “Kết nối cung 

- cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu  

năm 2020” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: …………………………………………………….... 

 

Căn cứ công văn số 2837/UBND-VP ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức Sự kiện Trình diễn và kết nối 

cung cầu công nghệ năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  

Thực hiện theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Sự kiện “Kết nối cung - cầu công 

nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020”, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa 

học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện,  

Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020” nhằm 

thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ phục vụ doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sự kiện dự kiến 

có khoảng 200 đơn vị tham gia triển lãm, giới thiệu gần 400 công nghệ/thiết bị và 

diễn ra trong 02 ngày của tháng 11 năm 2020, tại thành phố Vũng Tàu.  

Để tổ chức Sự kiện trên thành công, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng 

kính mời các Tổ chức, Viện trường, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp nguồn cung 

công nghệ và nhu cầu cầu công nghệ hiện có của đơn vị đồng thời đăng ký tham 

gia triển lãm giới thiệu công nghệ (theo 03 mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ để tổng hợp, phục vụ cho Sự kiện. 

Vì tính cấp thiết của sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Đơn vị 

sớm phản hồi thông tin của đơn vị. Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng KH&CN, 202 Bạch Đằng, P Phước Trung, Tp Bà Rịa, điện thoại: 

0254 3737898 (trực tiếp qua bà Lê Thị Huệ - 0905746382; bà Nguyễn Thị Vân 

Anh - 0933871615).  

Sở Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý 

đơn vị.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTTTUD. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

                                                                           Mai Thanh Quang 
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