
 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :          /KHCN-CN 

V/v thông báo tham gia “Chợ công nghệ 

và thiết bị chuyên ngành công nghệ sau 

thu hoạch” 

Tây Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 

 Kính gửi:    

                  - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

                             Công thương; Tài nguyên và Mội trường;  

              - Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Tây Ninh; 

              - Hội Doanh nghiệp Tây Ninh;  

              - Hội Doanh nghiệp trẻ; 

                                          - Các phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ công văn số 112/TTTT-TTCN ngày 30/6/2020 của Trung tâm 

Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về việc 

hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, 

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sau thu hoạch 

(Techmart công nghệ sau thu hoạch) được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 

30/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020 tại Sàn giao dịch công nghệ thành phố        

Hồ Chí Minh, số 79 Trương Định, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, 

nhằm mục đích trưng bày, giới thiệu các công nghệ và thiết bị chế biến, bảo 

quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch  của các nhà cung ứng đến từ các 

Viện nghiên cứu, trường Đại học và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài 

nước. Techmart có các chuyên gia tư vấn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư đổi mới công nghệ. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo quí cơ quan, đơn vị được biết và hỗ 

trợ thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan có nhu cầu 

đăng ký  tham gia Techmart công nghệ sau thu hoạch. 

  Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cồng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, PQLCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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