
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /SKHCN-QLKH 
V/v phối hợp xác định nhu cầu tìm 

kiếm, chuyển giao công nghệ nước 

ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Trà Vinh,  ngày         tháng         năm  2022 

 

 

 

Kính gửi:  

-  Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh; 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. 

                

Thực hiện Công văn số 2485/BKHCN-ƯDCN ngày 19/9/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 
văn số 4287/UBND-CNXD ngày 22/9/2022 về việc xác định nhu cầu tìm kiếm, 

chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức. 

Để nâng cao hiệu quả trong công tác xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao 

công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa 
học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, tổng hợp danh 

sách doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước 
ngoài (theo Phụ lục đính kèm) gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

04/10/2022 để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./  

(Đính kèm Công văn số 2485/BKHCN-ƯDCN ngày 19/9/2022 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Công văn số 4287/UBND-CNXD ngày 22/9/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh). 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLKH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Lâm Thái Hùng 
 

 
 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục nhu cầu chuyển giao công nghệ từ nước ngoài của địa phương  
(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-QLKH ngày      tháng     năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

STT Doanh nghiệp 

Tên công nghệ (thiết 

bị, dây chuyền đồng 

bộ, giải pháp, sáng 

chế,...) 

Lĩnh vực 
Mục đích sử 

dụng 

Hình thức hợp tác 

(chìa khóa trao tay, 

cung cấp thiết bị, cấp 

phép, liên doanh...) 

Loại hình dự án 

(Dự án mới, Mở 

rộng/hiện đại hóa, 

Đa dạng hóa 

Xuất xứ công 

nghệ mong 

muốn 

1 
       

2 
       

... 
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