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KIIOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai chuông trình “Ket nối cung cầu” tại Triển lãm “Festival 

Quốc te Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

- Căn cứ kế hoạch tố chức Triển lãm “Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long” do Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp 
Khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm 
Nshiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt tổ chức;

- Căn cứ nội dung giao nhiệm vụ công tác tổ chức chương trình “Két nối 
cung cầu” phục vụ cho Triển lãm “Festival quốc tế khu vực Đồng bằng sôns 
Cửu Long”;

- Căn cứ nội dung phối hợp giữa Trung tâm Nghicn cứu ứng dụng phát 
triển Thương hiệu Việt và Trung tâm úng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công 
nghệ (STAS) - Cục Công tác phía Nam -  Bộ KFI&CN.

Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (STAS) xây 
dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình “Ket nối cung cầu” trong sự 
kiện Triển lãm “Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long” với nội duns cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Nắm bắt được nhu cầu của các đơn vị của các tỉnh thành, hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc đổi mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học 
vào sản xuất;

- Triển khai các nội dung chi tiết chương trình Kết nối Cung cầu phục vụ 
các đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã... tham gia triển lãm; tạo điều kiện các 
bên tham gia kết nối trực tiếp với những nhà cung ứng, các chuyên gia uy tín 
về công nghệ, cũng như các ưu đãi phát triển thị trường và đầu tư phù hợp;

- Phát triển thị trường khoa học công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Lons nói chung và cả nước nói riêng

II. NỘI DƯNG CÔNG VIỆC:

*1* Nội dung chính triển khai chương trình “Kết nối cung cầu” như sau:

B Tô chức, thực hiện công tác khảo sát nhu câu công nghệ và thiết bị 
của doanh nghiệp tại các tỉnh/ thành pho khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long.
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* Tiến hành xử lý thu thập, sàng lọc, xử lý yêu cầu, chuyển thông tin đến
chuyên gia và nhà cung ứng - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tư vấn

■ To chức kết nối cung cầu giữa các đơn vị tham gia và giới thiệu đến
các đơn vị trong nước và quốc tế.

*1* Công việc cụ thể như sau:

1. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ giới thiệu: biên soạn, bộ hồ sơ bao gồm:

- Danh sách các đon vị đăng ký yêu cầu công nghệ.
+ Sở Khoa học và Công nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long

+ Các hiệp hội kinh doanh trong lĩnh vực nông sản khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long.

+ Doanh nghiệp các địa phương thuộc các tỉnh thành trong cả nước.

- Mầu phiếu đăng ký yêu cầu công nghệ.

- Danh mục công nghệ và thiết bị chào bán (Ưu tiên các CN&TB 
được trưng bày tại “Triển lãm Festival Quốc té Nông nghiệp vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long”.

2. Nội (lung gửi các tỉnh/thành phố gửi kèm theo công văn, biểu mẫu đăng 
ký nhu cầu công nghệ và danh mục các công nghệ và thiết bị chào bán.

3. Thu thập, tổng hợp phản hồi khảo sát nhu cầu (loanh nghiệp: Liên hệ 
hướng dẫn công tác khảo sát, thu thập các phản hồi từ các đơn vị địa 
phương.

4. Xử lý, tổng hợp thông tin CN&TB -SP được yêu cầu: Chuẩn bị các tài 
liệu liên quan đến CN&TB-SP được yêu cầu phục vụ tư vấn trực tiếp tại 
sự kiện.

5. Sắp xếp lịch tư vẩn: Liên hệ các bên cung cầu (Doanh nghiệp -  Chuyên 
gia) thống nhất thời gian, lịch trình tư vấn.

6. Tổ chức triển khai chương trình “Kết nối cung cầu”: tổ chức khu vực tư 
vấn trực tiếp -  khu vực ký kết biên bản, hợp đồng cho các bên cung cầu.

7. Tổng hợp kết quả: lập thành bộ hồ sơ dữ liệu để hỗ trợ kết nối sau sự 
kiện.

III. PHÂN CÔNG VÀ TIÉN Đ ộ THựC HIỆN:

s tt Nội dung công việc Đon vị 
thục hiện

Thòi gian 
thưc hiên______ í___ !--------

1 Gửi nội dung mời đăng ký 
tham gia kết nối cung cầu:

Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 03/01 đến 
hết ngày
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s t t Nội dung công việc Đon vị 
thực hiện

Thòi gian 
thực hiện

các thiết bị (TB), công nghệ 
(CN), sản phẩm (SP) cần 
chuyển giao phát triển thị 
trường (đăng ký theo các biểu 
mẫu thông tin bên cung -  bên 
cầu)

07/01/2017

2

Cập nhật đăng ký tham gia và 
tập hợp thông tin nội dung 
các thiết bị, công nghệ, sản 
phẩm cần chuyển giao phát 
triển thị trường (bên bán) cho 
Ban tổ chức (BTC). Nội dung 
giới thiệu 02 ngôn ngữ (Anh 
-  Việt)

Đơn vị, Sở ban 
ngành địa phương, 

Cá nhân, doanh 
nghiệp các địa 

phương

Trung tâm 
ƯD&DV 

KH&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 07/01 đến 
hêt ngày 

26/01/2017

3 Tổng hợp thông tin, xử lý 
thông tin bên cung

Trung tâm 
ƯD&DV 

KH&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 16/01 đến 
hết ngày 

10/02/2017

4

Cập nhật đăng ký tham gia và 
tập hợp thông tin nội dung 
nhu cầu cần chuyển giao (bên 
mua) các thiết bị, công nghệ, 
sản phẩm của đo'11 vị, cá 
nhân, doanh nghiệp

Đơn vị, Sỏ’ ban 
ngành địa phương, 

Cá nhân, doanh 
nghiệp các địa 

phương

Trung tâm 
ƯD&DV 

KI-I&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 07/01 đến 
hết ngày 

26/01/2017

5 Tống hợp thông tin, xử lý 
thông tin bên cầu

Trung tâm 
ƯD&DV 

KH&CN, Trung 
tâm Thương hiệu 

Việt

Từ ngày 16/01 đến 
hết ngày 

10/02/2017

6 Tư vấn sơ bộ, phản hồi khảo 
sát nhu cầu công nghệ, xử lý,

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN

Từ ngày 10/02 đến 
hết ngày
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s tt Nội dung công việc Đon vi •
thirc hiên • •

Thòi gian 
thực hiện

tổng hợp thông tin CN&TB - 
SP đáp ứng với các nhu cầu 
của đon vị, cá nhân, doanh 
nghiệp;

Sắp xếp và xác nhận lịch tư 
vấn - ký kết tại chương trình 
“Kết nối cung cầu”

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

5/0*3/2017

7
Thiết kế chương trình và 
trang trí khu vực “Ket nối 
cung cầu”
Kiểm tra hoàn thiện thiết kế 
trang trí

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN 

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 20/02 đến 
hết ngày 

8/03/2017

8
Tổ chức triển khai chương 
trình “Ket nối cung cầu”

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN 

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 08/03 đến 
hết ngày 

13/03/2017

9 Báo cáo tổng hợp kết quả kết 
nối

Trung tâm 
ƯD&DV KH&CN 

và Trung tâm 
Thương hiệu Việt

Từ ngày 15/03 đến 
hết ngày 

20/03/2017

IV. Dự TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Kinh phí Ban tổ chức tự vận động từ nguồn kinh phí xã hội hóa trong chương 
trình Triển lãm “Festival quốc tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai chương trình “Kết nối cung cầu” phục 
vụ Triển lãm Festival Quốc tế Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ban 
Tổ chức đề nghị các Sở, ngành địa phương cùng các doanh nghiệp tiến hành dăng 
ký và phối họp thực hiện để chương trình được thành công tốt đẹp,

Trân trọng./. Ỷ

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu:VT

TM. BAN TỎ CHỨC
GIÁM ĐỐC
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FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Thời gian: Từ ngày 09/03/2017 đến hết ngày 13/03/2017 (05 ngày) 

Địa điểm:  Khu Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 

Số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH 

 “KẾT NỐI CUNG CẦU” 
Thời gian: Từ 08h30-11h30, ngày 10/3/2017  

       Địa điểm: Khách sạn Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, TP. Cần Thơ 

 

   u t u t  p t ông tin n u cầu công ng ệ và t iết bị) 

 

PHẦN  I: THÔNG  TIN  CHUNG 

1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………… 

2. Địa c ỉ liên  ệ: ……………………………………………………………………………… 

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

3. Điện t oại: ……………………………………        Fax: ………………………………… 

4. Website: ……………………………………          Email: ………………………………… 

5. C i n án , VPĐD…………………………………………………………………………… 

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

6. Tổng vốn đầu tư……………………………………………………………………………… 

7. Vốn n à nước, cổ p ần, vv…………………………………………………………………. 

8. Lĩn  vực  oạt động: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

9. C ức năng n iệm vụ c ín :  ……………………………………………………………… 

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

10. T ời gian  oạt động:……………………………………………………………………… 

11. T ị trường:………………………………………………………………………………… 

12. Các đơn vị liên kết  ợp tác  nếu có):……………………………………………………. 

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

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

13. Đạt c ứng n  n:…………………………………………………………………………… 

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

14. Người liên  ệ: 

Họ và tên: …………………………………    Chức vụ: ………………………………… 

Điện thoại: ………………………………   Email: ……………………………………… 
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PHẦN  II: THÔNG  TIN  NHU  CẦU  CÔNG  NGHỆ  VÀ THIẾT  BỊ 

1. Đơn vị chúng tôi đang có nhu cầu về: 

 tư vấn lựa chọn mua thiết bị mới 

Chuyển giao công nghệ  

Cải tiến thiết bị - công nghệ hiện có      

Thiết kế, nâng cấp, phát triển sản phẩm mới 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Cho hoạt động cụ thể của đơn vị: ……………………………………………………… 

2. Đơn vị chúng tôi quan tâm đến một số CN&TB trong dan  mục t am k ảo cụ 

t ể n ư sau: 

STT Tên Công nghệ & Thiết bị Quan tâm 

1  
Công nghệ sản xuất Chế phẩm sinh học hỗ trợ chăn nuôi -

trồng trọt - thủy sản 
 

2  Công nghệ trồng cây khí canh - thủy canh  

3  Công nghệ nuôi tôm trong nhà màng  

4  Công nghệ sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp  

5  Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc – gia cầm  

6  Công nghệ tưới tiết kiệm   

7  Công nghệ sản xuất rượu từ các loại nông sản  

8  Công nghệ sản xuất Giống cây trồng - vật nuôi  

9  Công nghệ sản xuất các sản phẩm: bánh tráng, phở, hủ tiếu…  

10  Công nghệ bảo quản thực phẩm đóng chai, đóng hộp  

11  Công nghệ chiên chân không   

12  Công nghệ sản xuất tương ớt, sa tế …các loại  

13  Công nghệ sản xuất các loại mứt trái cây   

14  Công nghệ sấy thăng hoa  

15  Công nghệ sấy bằng năng lượng mặt trời  

16  Công nghệ sấy sấy lạnh  

17  Công nghệ sản xuất chitin và chitosan từ vỏ các loại thủy sản  

18  Công nghệ sản xuất nhiên liệu Ethanol, Diesel sinh học…  

19  Công nghệ chiết xuất tinh dầu  

20  Công nghệ sản xuất giống nấm ăn và nấm dược liệu  

21  Công nghệ sản xuất sữa thanh trùng, tiệt trùng  

22  Công nghệ sản xuất tỏi đen  

23  Công nghệ sản xuất trà hòa tan (thảo mộc, trà linh chi ..)  

24  Công nghệ hỗ trợ bảo quản nông sản Airocide - NASA  

25  Công nghệ trồng và chế biến rong nho xuất khẩu  
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26  Công nghệ sản xuất Collagen và Gellatin   

27  Thiết bị - Kit đo chỉ tiêu nước trong nuôi trồng thủy sản  

28  Thiết bị nghiền - trộn - đùn viên thức ăn chăn nuôi  

29  Dây chuyền thiết bị giết mổ gia súc – gia cầm  

30  Hệ thống - Công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm  

31  Hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc – gia cầm  

32  
Hệ thống điều khiển vận hành tự động trang trại, nhà kính, 

nhà lưới, … 
 

33  Hệ thống phân loại nông sản (hạt, quả)   

34  Hệ thống sản xuất nước tinh khiết - nước khoáng đóng bình  

35  Thiết bị định lượng chiết rót vô trùng  

36  Thiết bị đóng gói định lượng dạng bột, dạng khối  

37  Thiết bị sấy phun sương tạo hạt   

38  Hệ thống dây chuyền chế biến dược phẩm, mỹ phẩm  

39  Thiết bị tiệt trùng nước công nghệ Ozone  

40  Thiết bị cắt vớt lục bình cỏ dại, nạo vét sông hồ  

41  Thiết bị lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời  

42  Thiết bị xử lý cáu cặn ứng dụng trong đường ống, lò hơi…  

43  Thiết bị đốt, xử lý rác thải y tế   

44  Hệ thống đèn LED tiết kiệm điện dân dụng và nông nghiệp  

45  

Nhu cầu Công nghệ - thiết bị khác: 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

46  Tư vấn quản lý hệ thống sản xuất   

47  Tư vấn tiết kiệm năng lượng trong sản xuất  

48  

Tư vấn tham gia Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) 

Thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo 

lãnh vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn 

thiện công nghệ. 

 

49  

Tư vấn tham gia Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 

gia (NAFOSTED) 

Thực hiện chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất. 

 

50  

Tư vấn tham gia Đăng ký thành lập Doanh nghiệp Khoa học 

và Công nghệ 

Áp dụng với đơn vị đã hoàn thành việc ươm tạo, làm chủ 

công nghệ từ nguồn hợp pháp và ứng dụng công nghệ để trực 

tiếp sản xuất. Các chính sách ưu đãi áp dụng: giao đất, thuê 

đất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; kinh phí hoạt 

động… 
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.........., ngày....... tháng...... năm 2017 

Lãnh đạo đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

         Thông tin gửi về cho BTC theo địa chỉ trƣớc ngày 05/02/2017:  

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (STAS)  

 ố 31,  àn Thuy n, Phường  ến Nghé,  1, Tp  ồ Chí Minh  

Điện thoại: 08 38241479 – 08 38226325 – 0908 268267 (Chị  uỳnh Ngọc) 

Email: STAS.31hanthuyen@gmail.com - qngocnt@yahoo.com  

 

 

đia 

 

 

 
 

51  

Tư vấn tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học 

và công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075) 

Đăng ký tham gia theo các nhóm nhiệm vụ thực hiện các Đề 

án khoa học, đề tài khoa học và c ng nghệ;  ự án hỗ trợ 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ, tài sản trí tuệ; Dự án xúc tiến phát triển thị 

trường khoa học và công nghệ… 

 

52  

Tư vấn tham gia Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó 

với biến đổi khí hậu Việt Nam(VCIC) 

Hỗ trợ huy động vốn, bồi dưỡng năng lực và cung cấp các 

dịch vụ tài chính, tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp 

công nghệ xanh trong 5 lĩnh vực chính: Năng lượng hiệu quả, 

công nghệ th ng tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền 

vững và quản lý tài nguyên nước. 

 

53  

Tư vấn tham gia Chương trình “Nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến 

năm 2020” 

Hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 

năng suất và chất lượng… 

 

54  
Hỗ trợ kết đối với các đối tác kinh doanh, đối tác đầu tư dự 

án đến từ: Đài Loan,  àn  uốc, Trung Quốc, Úc, Đức… 
 

55  

Tư vấn khác: ……..………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 ố TK: 26

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thƣơng hiệu Việt 

Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện  i n Phủ, P. Đa Kao, quận 1,  TP. ồ Chí Minh 

hanhchinh@thv.com.vn  

579779 tại Ngân hàng AC  – CN Nguyễn Văn Trỗi, TP. CM 

Điện thoại: (84-8)22169711 – 08.39100723 –0906.162.434 (Ms Hương)

 Fax: (84-8) 39100724 – 39100725 

Email: 

mailto:qngocnt@yahoo.com
mailto:oanhle@thv.com.vn
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FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Thời gian: Từ ngày 09/03/2017 đến hết ngày 13/03/2017 (05 ngày) 

Địa điểm:  Khu Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 

Số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH  

“KẾT NỐI CUNG CẦU” 

Thời gian: Từ 08h30-11h30, ngày 10/3/2017  

       Địa điểm: Khách sạn Fortuneland, số 141 Trần Văn Khéo, TP. Cần Thơ 

 

   u t u t  p t ông tin nguồn cung công ng ệ và t iết bị) 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………… 

2. Địa c ỉ liên  ệ: ……………………………………………………………………………… 

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

3. Điện t oại: ……………………………………        Fax: ………………………………… 

4. Website: ……………………………………          Email: ………………………………… 

5. C i n án , VPĐD…………………………………………………………………………… 

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

6. Tổng vốn đầu tư……………………………………………………………………………… 

7. Vốn n à nước, cổ p ần, vv…………………………………………………………………. 

8. Lĩn  vực  oạt động: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

9. C ức năng n iệm vụ c ín :  ……………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 

10. T ời gian  oạt động:……………………………………………………………………… 

11. T ị trường:………………………………………………………………………………… 

12. Các đơn vị liên kết  ợp tác  nếu có):……………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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13. Đạt c ứng n  n:…………………………………………………………………………… 

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

14. Người liên  ệ: 

Họ và tên: …………………………………    Chức vụ: ………………………………… 

Điện thoại: ………………………………   Email: ……………………………………… 

 

PHẦN II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ 

 

 

(Hình ảnh quy trình công nghệ - thiết bị) 

 

 

 

1. Tên công ng ệ/thiết bị chào bán:  

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

2. Xuất xứ công ng ệ/t iết bị : ……………………………………………………………… 

3. P ạm vi ứng dụng:  ………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

4.  ô tả quy trình công nghệ - nguyên lý  oạt động:    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. T ông số kỹ t u t tiêu biểu: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Tín  mới  oặc ưu việt của công ng ệ/t iết bị: 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Tìn  trạng ứng dụng công ng ệ/t iết bị : 

 Quy mô phòng thí nghiệm  

 Đã sản xuất thử  

 Đã thương mại hóa rộng rãi  

8. Giá t àn  t am k ảo: ……………………………………………………………………… 

 

 ........., ngày....... tháng...... năm 20… 

Lãnh đạo đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

         

 

         Thông tin gửi về cho BTC trƣớc ngày 05/02/2017 theo địa chỉ: 

        Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (STAS)  

 ố 31, Hàn Thuy n, Phường  ến Nghé,  1, Tp H  Ch  Minh  

Điện thoại: 08 38241479 – 08 38226325 – 0908 268267 (Chị  uỳnh Ngọc) 

Email: STAS.31hanthuyen@gmail.com - qngocnt@yahoo.com  

 

 

 

 

đia 

 

 

 

 
 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Phát triển Thƣơng hiệu Việt 

Lầu 1 Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện  i n Phủ, P. Đa Kao, quận 1,  TP.H  Ch  Minh 

 ố TK: 26579779 tại Ngân hàng AC  – CN Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8)22169711 – 08.39100723 –0906.162.434 (Ms. Hương) 

Fax: (84-8) 39100724 – 39100725 

Email: hanhchinh@thv.com.vn  

mailto:qngocnt@yahoo.com
mailto:oanhle@thv.com.vn

