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THƯ MỜI
V/v tham gia triển lãm phục vụ “Hội nghị Giao ban vùng ĐBSCL”
lần thứ XXV tại tỉnh Tiền Giang năm 2018
Căn cứ Kết luận tại Hội nghị Giao ban khoa học và công nghệ (KH&CN)
các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ XXIV (ngày
21/10/2016 tại An Giang), Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL lần thứ
XXV, năm 2018 sẽ giao cho Sở KH&CN tỉnh Tiền Giang là đơn vị đăng cai tổ
chức;
Nhằm phục vụ Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL, Sở KH&CN tỉnh
Tiền Giang tổ chức triển lãm với quy mô 10 – 15 gian hàng để giới thiệu, trưng
bày các thành tựu nổi bật về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các
sản phẩm đặc trưng của tỉnh Tiền Giang.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang trân trọng kính mời các Doanh
nghiệp trong tỉnh đăng ký sản phẩm đặc trưng của đơn vị để tham gia gian hàng
triển lãm từ ngày 26/7/2018 đến 27/7/2018;
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.
(Số 6C Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Rất mong nhận được sự tham gia của Quý Doanh nghiệp.
Để giúp công tác chuẩn bị được chu đáo, kính mời Quý Doanh nghiệp đăng
ký tham gia phản hồi thông tin trước ngày 15/7/2018.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ
KHCN Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3872454, gặp bà Nguyễn Bích Phượng.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,HSCV.

