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Kính gửi:…………………………………………………………………..
Thực hiện Công văn số 1522/BKHCN-PTTTDN ngày 28/5/2019 của Bộ
Khoa học và Công nghệ và Công văn số 3530/UBND-NNTN ngày 25/6/2019
của UBND tỉnh về việc tham gia tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết
bị và công nghệ nông – lâm ngư nghiệp – GROWTECH năm 2019. Sở Khoa
học và Công nghệ thông tin đến các cơ quan, đơn vị biết và tham gia sự kiện, cụ
thể như sau:
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông – lâm ngư
nghiệp – GROWTECH năm 2019 là sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối
hợp với các Bộ, ngành tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, số 91
Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, thời gian từ ngày
31/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (3 ngày).
Triển lãm là nơi trưng bày giới thiệu các công nghệ và thiết bị, mô hình
ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và là cơ hội để các tổ chức, cá nhân,
cơ sở nông nghiệp được tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới. Triển lãm cũng
nhằm mục đích hỗ trợ thương mại hóa các sáng chế, kết quả nghiên cứu của các
địa phương thông qua hoạt động quảng bá các sáng tạo công nghệ áp dụng và
sản xuất nông nghiệp do tổ chức khoa học và Công nghệ, viện nghiên cứu trong
lĩnh vực nông nghiệp, người nông dân sáng chế.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức,
đơn vị quan tâm, tham gia sự kiện trên. Thông tin về sự kiện được đăng tải trên
trang web thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ:
http://www.quangngai.gov.vn/vi/sokhcn/Pages/home.aspx.
Chi tiết liên hệ: Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và
Công nghệ, số 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại:
024.35162811, 094.234.1616 (Ms Hà)./.
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