
 

UBND TỈNH TÂY NINH 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 841/KHCN-CN 
V/v phối hợp cung cấp thông tin nhu cầu 

tham gia kết nối công nghệ và đầu tư 

Tây Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: 

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

    - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

    - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

    - Sở Thông tin và Truyền thông; 

    - Hội doanh nghiệp tỉnh. 

 

 Căn cứ Công văn số 298/ƯDCN-HTCG ngày 07/9/2020 của Cục Ứng dụng và 

Phát triển công nghệ về việc phối hợp cung cấp thông tin nhu cầu kết nối công nghệ và 

đầu tư,  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nắm bắt được thông tin, tìm 

kiếm lựa chọn công nghệ phù hợp phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, Cục Ứng 

dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến phối hợp với các 

đơn vị liên quan, đối tác nước ngoài tổ chức hoạt động Kết nối công nghệ và đầu tư, 

tập trung vào 04 lĩnh vực: Nông nghiệp trong thời đại 4.0; Số hóa và Smart city; Phát 

triển năng lượng bền vững; Bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.  

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị 

thông tin hoạt động Kết nối công nghệ và đầu tư đến các đơn vị, doanh nghiệp thuộc 

ngành quản lý được biết và đăng ký tham gia.  

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia kết nối, vui lòng đăng 

ký (theo mẫu tại Công văn số 298/ƯDCN-HTCG) gửi về (trước ngày 25/9/2020): 

1. Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 

Địa chỉ: 211 Đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh; 

Điện thoại: 02763824425; Email:pqlcntayninh@gmail.com 

hoặc: 

2. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;  

Thông tin liên hệ: Ông Đặng Hoàng Hợp; Điện thoại: 0904238836; Email: 

danghoanghop@gmail.com.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cồng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, PQLCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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