
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:         /SKHCN-QLCN 

V/v  phối hợp cung cấp thông tin nhu cầu 

kết nối công nghệ và đầu tư 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9  năm 2020 

 

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được 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. Trong đó, Cục Ứng dụng 

và Phát triển Công nghệ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động 

kết nối công nghệ và đầu tư đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân trong nước 

tập trung và 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. 

Để tìm kiếm, lựa chọn các doanh nghiệp phù hợp có nhu cầu tham gia kết 

nối với đối tác nước ngoài, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý 

đơn vị cùng phối hợp tìm kiếm lựa chọn các doanh nghiệp là thành viên của Hiệp 

Hội doanh nghiệp tỉnh (theo Mẫu phiếu đăng ký tại Công văn số 298/ƯDCN-

HTCG được gửi kèm theo công văn này). Thông tin gửi về Sở Khoa học và Công 

nghệ trước 15h00, ngày 24/9/2020 để tổng hợp nhu cầu gửi về Cục Ứng dụng và 

Phát triển Công nghệ kịp tiến độ. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Vy Thị Thúy – Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành theo số điện thoại: 

0205.3871.907; 0985.233.339. 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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