UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:

1391 /SKHCN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày

19 tháng 11 năm 2019

V/v thông tin Sự kiện Trình diễn, kết nối
cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt
động ứng dụng, chuyển giao công nghệ
năm 2019 tại tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Kế hoạch số 1861/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Sự kiện Trình diễn, kết nối cung
cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển
giao công nghệ năm 2019 tại tỉnh Gia Lai;
Căn cứ công văn số 3463/BKHCN-ƯDCN ngày 29/10/2019 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Sự kiện;
Căn cứ Thông báo kết luận số 3514/TB-BKHCN ngày 01/11/2019 của Bộ
Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Văn
Tùng tại cuộc họp Ban tổ chức Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ
và Hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ” năm 2019;
Sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019 (TechDemo
2019) do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ
trì tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 24-26/11/2019 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku.
Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan giúp việc của Ban Tổ
chức Sự kiện thông tin các Chương trình, các hoạt động cụ thể thuộc chuỗi Sự
kiện nói trên đến các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
biết, phối hợp thực hiện và tham gia các hoạt động thuộc chuỗi Sự kiện.
(Có nội dung Chương trình chi tiết kèm theo)
Đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông
tin rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người dân,
doanh nghiệp biết nhằm thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân,
doanh nghiệp, góp phần vào sự thành công của Sự kiện do UBND tỉnh phối hợp
với Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì tổ chức.
Trân trọng./.
Sở Khoa học
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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