
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Số:           /GM-SKHCN 

V/v đăng ký tham gia “Chợ Công 

nghệ - Thiết bị và Thương mại tỉnh 

Đồng Nai năm 2022 (Techmart Dong 

Nai 2022)”. 

Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: …………………………………………………………… 

 

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về Kế hoạch Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai 

Techfest Dong Nai 2022  

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai Techfest Dong Nai 2022 

được tổ chức tại Đồng Nai với nhiều sự kiện diễn ra trước, trong và sau ngày hội; và 

“Chợ Công nghệ - Thiết bị và Thương mại Đồng Nai 2022 (Techmart Dong Nai 

2022)” là một trong các sự kiện. 

Techmart Dong Nai 2022 được tổ chức từ ngày 14/11 đến ngày 16/11/2022 tại 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai  (Số 1597, Phạm Văn Thuận, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm giới thiệu, phổ biến rộng rãi 

các ý tưởng/dự án khởi nghiệp, các thành tựu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; các công nghệ  - thiết bị và sản phẩm bán buôn có 

hàm lượng công nghệ cao; đẩy mạnh sự liên kết giữa các địa phương với các tổ chức 

KH&CN và các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài; tôn vinh năng lực và sức 

sáng tạo của cá nhân và tổ chức KH&CN.  

Với phương châm “Liên kết cùng phát triển” và để thực hiện tốt kế hoạch của 

UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai – đơn vị được giao tổ chức ngày hội 

kính đề nghị Quý đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch phối hợp và đăng ký tham gia 

Chợ Công nghệ, Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2022 (Techmart Dong Nai 

2022) với số lượng tối thiểu là 01 gian hàng (gian hàng đăng ký được miễn phí). Thời 

gian đăng ký trước ngày 20/09/2022. 

Sự phối hợp tích cực của quý đơn vị là phần đóng góp lớn vào sự thành công của 

“Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai Techfest Dong Nai 2022 và  

“Chợ Công nghệ - Thiết bị và Thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2022”.  

Kính chào trân trọng ./.  
    Đính kèm: Phiếu đăng ký tham gia. 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Trung tâm TKC; 

- Lưu: VT, TKC. 
D:/TKC075/MoithamgiaHoichoCNTB2022/...b  

 

 

 

 

 

 

 Lại Thế Thông 
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