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THƯ MỜI 
Tham gia Chợ công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017                                                                            

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo quý đơn vị 

Thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động cũng như 

chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giao cho 

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tổ chức Chợ công nghệ và 

thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017 cùng với sự kiện Hội chợ triển lãm nông 

nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm 2017 – Lần 6 (HITECH AGRO 

2017) diễn ra từ ngày 09-13/11/2017 tại Công viên Lê Văn Tám, đường Hai Bà Trưng, 

phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. 

Chợ công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017 được tổ chức với quy 

mô 80 gian hàng của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, 

doanh nghiệp khởi nghiệp, giới thiệu công nghệ và thiết bị thuộc lĩnh vực bảo quản và 

chế biến thực phẩm. Đây là cơ hội tốt để các đơn vị giới thiệu, chào bán công nghệ và 

thiết bị cũng như các sản phẩm khoa học đến các doanh nghiệp sản xuất cũng như tìm 

kiếm đối tác đầu tư. 

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM trân trọng kính 

mời quý đơn vị đăng ký tham gia. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM 

Phòng Thông tin Công nghệ 

79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM 

ĐT: (028) 3825 0602 - 3829 7040 (số nội bộ: 408) - Fax: (028) 3829 1957 

ĐTDĐ: 0913 757 753 (gặp anh Vận) 

Email: techmart@cesti.gov.vn; tanvan@cesti.gov.vn 

Quý đơn vị tham gia vui lòng gửi phiếu đăng ký trước ngày 25/10/2017./. 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTCN (V3). 
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