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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nƣớc ngoài  

của địa phƣơng 

 

Căn cứ văn bản số 2485/BKHCN-UWDCN ngày 19/9/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc phối hợp xác định nhu cầu tiềm kiếm, chuyển giao công 

nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức. 

Căn cứ văn bản số 5495/UBND-VX ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các 

doanh nghiệp, tổ chức;  

Nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, đổi mới và phát 

triển công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Khoa học và 

Công nghệ đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức phối hợp đăng ký nhu cầu tìm kiếm, 

ứng dụng, chuyển giao công nghệ nước ngoài của đơn vị. (mẫu đăng ký theo phụ 

lục đính kèm).  

Văn bản đăng ký gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 12/10/2022 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ. 

* Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ 

Bình Định 

(208 Diên Hồng, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định/ Điện thoại: 056.3521098) 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh để triển khai việc đăng ký./. 

Nơi nhận: 
- Các doanh nghiệp; 

- TTƯD (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, CN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Công Nhƣờng 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHU CẦU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƢỚC NGOÀI CỦA ĐỊA PHƢƠNG 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-SKHCN ngày     tháng 9 năm 2022) 
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