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BO KHOA HOC VA CONG NGH 

C1JC U'NG DIJNG 
vA PHAT TRIEN CONG NGH 

S& 28/DCN-HTCG 
V/v phi hpp cung cp thông tin 

nhu câu kt noi cong ngh và ctâu tu 

CONG FIOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DEc 1p -  Ti' do -  Hanh phüc 

Hc'i Nói, ngàyOtháng 9  nàrn 2020 
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Chuyn Thtrehi€n kin clia Phó Thi tuó'ng ChInh phü Phm Bmnh Minh, ChU tch 

Uy ban Quc gia A SEAN 2020 v vic thrc hin Din dan kt ni Di mói sang 
to ASEAN 2020 thuc danh rnllc hot dng Vit Nam chU trI trong nhim kS' 
Chi tjch ASEAN 2020. Cc tJ'ng diing và Phát trin cong ngh phi hcp vd các 
dcn vj lien quan tO chrc hot dng IKt n6i cong ngh vâ du tu, dáp ng nhu 
cu cüa các th chác, cá nhân trong nuóc, tp trung vào 04 Iinh virc: Nông nghip 
trong thôi di 4.0, s boa và smart city, phát trin nàng 1ung bn vQ'ng, bâo v 
mOi tnrô'ng và chng bin di khI hu. 

Cc (fng ding vá phát trin cOng ngh d nghj Qu Co quan cüng ph& 
hp tIm kim, lip chn các doanh nghip phü hp có nhu cu tham gia k& n& 
vi các di tác nuóc ngoài ('theo thông tin tgi Phiê'u däng k) kern theo cong van 
nay,). Thông tin gi v Ciic muon nht truâc ngày 25 tháng 9 näm 2020. 

(Thong tin lien h: Ong Dng Hoàng HQp, SDT 0904.238.836, email: 
danghoanghopgrnail. corn). 

Cic Tiling diing Va Phát trin cong ngh trân tr9ng cam on và rat mong 
nhn duçrc ski' h9p tác cüa Qu,2 Co quan. 

Trân tr9ng./. 

No'i nh/In: 
- Nhu trêii; 
- Luu VT, HTCG. 

KT. CUC TRUNG 



Phu luc 
PHIEU DANG Kt HOAT DONG KET NOI CONG NGHI vA DAU TII NAM 2020 

(Kern ilieo Cong vOn so'2g/UDcN-JJTCG ngOyD-lhOng 9 nOrn 2020 cia 
Cyc Ui'zg dyng và PhOi triên cOng ngh,) 

I. Muc tiêu: 

Tang cu6'ng hçp hçp tác trao di kinh nghim i'ng dyng Khoa hçc và COng ngh 

vào san xut kinh doanh. To ca hi hpp the du tu' gira các doanh nghip trong diu 

kin hi nhp kinh t khu vrc và quc t. 

II. Thông tin cüa do'n v: 

Ten dan vl dang k' (ten ting Vit):  

Ten dun v dang k (ten ting Anh):  

Dia chi:  
Tel:  Emaii  

Website:  

NguO'i lien h:  Di dng Email:  

LTnh virc hot dyng  cüa Dan vj:  

III. Nhu dtu kt ni: 

Ni dung trao dOi mong muOn ket nôi: 

fl Di tác kinh doanh fl Chuyn giao cong ngh 

Dâu tu nghiCn cü'u fl Hcp tác phát trin san phrn cOng ngh 

Tom tt ni dung cn k& ni:  

LTnh vuc: 

fl Nông nghip trong tliii dai  4,0 

LI S6 hOa và Smart City 

[1  2hát iriii narig iuçing bn vCing 

fl Bào v môi truàng vã chng bin d& khI hu 

Quôc gia mong muOn hçip tác: 

fl ASEAN 

fl H Quc 

U  fflt tan 

HQuc gia khác (d nghj ghi rO):  

Chüng tôi hoàn toàn chju trách nhim v vn d bàn quyn, chü s hüu và các vn 

d khác lien quan dn nôi dung thông tin. 

, ngOy......tháng.......nOm 2020 

Lanh do cr quan/don v 
(I tên/dong dOu) 
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