
UBND TỈNH TRÀ VINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ CÔNG THƯƠNG                                Độc lập – Tự do – Hanh phúc 
     
     Số:        /TB-SCT                              Trà Vinh, ngày         tháng        năm 2022 

                                                                                          
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài  
từ các doanh nghiệp, tổ chức 

 

Căn cứ UBND tỉnh tại Công văn số Công văn số 4287/UBND-CNXD ngày 

22/9/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh, về việc xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển 

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

Triển khai theo tinh thần Công văn số Công văn số 1335/SKHCN-QLKH 

ngày 28/9/2022 của Sở khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xác định nhu 

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

Nhằm 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 chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số Công văn số 4287/UBND-CNXD ngày 22/9/2022 của 

UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu 

đăng ký gửi về Sở Công Thương chậm nhất lúc 11h00’ ngày 04/10/2022 (Đính 

kèm Công văn số 1335/SKCN-QLKH). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công 

Thương tỉnh Trà Vinh), số điện thoại: 02943.761047 gặp đ/c Như để trao đổi, 

hướng dẫn. 

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức để biết và cung 

cấp thông tin đăng ký./. 

Nơi nhận: 

- Đăng website Sở; 
- Giám đốc Sở (bc); 
- Các PGĐ Sở (biết); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 
    

 
 

 
 

      Vũ Hồng Dương 
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