
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:            /SKHCN-QLKHCN Bình Phước, ngày         tháng      năm 2022 

Về việc đăng ký nhu cầu và đăng ký trưng 

bày công nghệ và thiết bị tại Sàn Giao dịch 

Công nghệ và Thiết bị 

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật; 

- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động mua - bán, chuyển giao công nghệ 

của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường và công cụ thuận 

lợi giúp các tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đặc 

biệt là thương mại hóa, chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) 

của các viện, trường, cơ quan nghiên cứu…vào sản xuất, kinh doanh; là điểm kết 

nối cung cầu công nghệ, trưng bày, giới thiệu các công nghệ, thiết bị, sản phẩm 

KHCN của các tổ chức KH&CN có nhu cầu chào bán, quảng bá các sản phẩm của 

địa phương; xúc tiến hỗ trợ chuyển giao KHCN trong và ngoài nước, Sàn Giao 

dịch Công nghệ và Thiết bị đã chính thức khai trương vào ngày 30/5/2022. Đây 

là nơi trưng bày và chào bán công nghệ và thiết bị (CN&TB) đa ngành của các 

đơn vị tham gia, đồng thời tiếp nhận yêu cầu tìm mua CN&TB của doanh nghiệp 

và cá nhân có nhu cầu với mục đích giới thiệu quảng bá và kết nối cung - cầu 

trong hoạt động mua bán, chuyển giao công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý đơn vị trên quảng bá, giới thiệu 

đến các hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp về việc đăng ký yêu cầu CN&TB và 

đăng ký trưng bày CN&TB lên Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị của tỉnh. Địa 

chỉ đăng ký: 

Đăng ký yêu cầu CN&TB Đăng ký trưng bày CN&TB 

  



 

 

Rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách thực hiện quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm của đơn vị. 

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ: 

Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị : 

- Địa chỉ: 825 Quốc lộ 14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước 

- Điện thoại: 02713.999239; 0901280380 (Ông Nguyễn Văn Hiếu- GĐ 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ); Email: dostcenterbp@gmail.com; 

Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Phòng QL KH&CN(Hùng);  

- Trung tâm KH&CN; 

- Lưu: VT. 
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