
CỤC ỨNG DỤNG  

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ  

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

 

Số:     /HTCGCN Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

V/v mời tham dự kết nối lĩnh vực cơ khí,                  

môi trường với các doanh nghiệp Hàn Quốc 

 

Kính gửi: Lãnh đạo đơn vị 

Nhằm hỗ trợ kết nối giao thương và chuyển giao công nghệ giữa các doanh 

nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ 

(VTTC) phối hợp cùng EIMS Hàn Quốc tổ chức “Chương trình kết nối công nghệ lĩnh 

vực môi trường” với các nhà cung cấp Hàn Quốc với sự tham gia của 04 doanh nghiệp 

Hàn Quốc trong lĩnh vực cơ khí, môi trường (Chi tiết doanh nghiệp trong mã QR đính 

kèm). 

           8h30 – 17h ngày 18/10/2022 

Đị  đ ểm: Khách sạn Pullman   

148 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  

H        :  

- Kết nối trực tiếp tại hội trường 1-1 

- Hỗ trợ điều phối và phiên dịch. 

- Mỗi phiên 40 phút (bắt đầu từ 9h). 

Hạn cuối nhận đă   ký    m dự: Ngày 3 tháng 10 năm 2022. 

Mọi thông tin chi tiết về đă   ký và sắp xếp lịch làm việc, xin vui lòng liên 

hệ: Ms. Kim Thu (0912426040), Email: vtkthu@most.gov.vn. 

 

Quý doanh nghiệp có thể đăng ký trực tiếp theo mã QR*:  

 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký  

 

Lê Mộng Lâm 

Sử dụng phần mềm quét mã QR bất kỳ (Zalo, Line…), bật quét mã và hướng camera vào hình ảnh mã QR, sau đó 

chọn tiếp tục (nếu có) để đến đường link đăng ký. 

mailto:vtkthu@most.gov.vn

