
 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:             /SKHCN-QLCNg 

V/v đăng ký nhu cầu công nghệ 

 

Gia Lai, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Hội nữ doanh nhân tỉnh. 

    

 Để thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn 

tỉnh, Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức hoạt động 

kết nối trực tuyến với Điểm kết nối cung - cầu công nghệ quốc gia do Cục Ứng 

dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ duy trì và các Điểm kết 

nối cung -cầu công nghệ của các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

 Để hoạt động kết nối, giới thiệu và tư vấn công nghệ đem lại hiệu quả 

thiết thực cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu về công nghệ, Sở 

Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị: 

 - Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến thông tin đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh biết, có nhu cầu tìm kiếm công nghệ gửi thông tin về Sở Khoa học và Công 

nghệ để tổng hợp. 

 - Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm công nghệ 

gửi phiếu đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai - 98B Phạm Văn 

Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

(Mẫu đề xuất nhu cầu công nghệ kèm theo ) 

 Thông tin chi tiết liên hệ: 

Ông Phan Hồng Trường - Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai. Điện thoại: 

0982.089.100. Email: truongph.skhcn@gialai.gov.vn.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các tổ chức, cá nhân, DN;  

- Lưu: VT, QLCNg. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải 



 

BIỂU MẪU 

Đề xuất nhu cầu công nghệ  

(Kèm theo Công văn số:562 /SKHCN-QLCNg ngày 02  tháng 6 năm 2021  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHU CẦU CÔNG NGHỆ 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai. 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: ....................................................................... 

 2. Địa chỉ ....................................................................................................................... 

 3. Lĩnh vực hoạt động:.................................................................................................. 

 4. Người đại diện:.......................................................................................................... 

 5. Điện thoại liên lạc: .................................................................................................... 

II. NHU CẦU CÔNG NGHỆ  

1. Tên nhu cầu:………………………………..…………….…………..……………… 

………………………………..….……………………………….……………………… 

…………………………………………….…………..……….………………………… 

2. Mục đích của nhu cầu công nghệ: 

…………………………………………………………………………………………… 

Thuộc lĩnh vực: 

…………….………………………………………………………………….…………. 

3. Hiện trạng nhu cầu (đã có báo cáo khả thi, đã có dự án … ) ………………………… 

4. Hình thức hợp tác (đánh dấu X vào ô tương ứng):     

  Chuyển giao công nghệ    

  Cung cấp thiết bị 

  Hợp tác đầu tư  

  Liên doanh 

  Đặt hàng nghiên cứu   

  Hoàn thiện công nghệ, đổi mới công nghệ   

  Tư vấn, cải tiến kỹ thuật 

Hợp tác với các chuyên gia đến làm việc tại 

doanh nghiệp:   Trong nước    Nước ngoài 

 

Dự kiến tổng kinh phí…………………….. tỷ VNĐ 

III. ĐÊ XUẤT KIẾN NGHỊ KHÁC 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) 
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