
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:             /SKHCN-QLCN
V/v đăng ký nhu cầu chuyển giao công nghệ 

từ nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 9 năm 2022

Kính gửi: 
- Các Sở, ngành;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2753/UBND-VP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và Công văn số 2485/BKHCN-ƯDCN ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển 
giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức. Để có cơ sở tổng hợp 
nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ 
chức trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh Hải Dương và Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện như sau: 

1. Thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu;
2. Tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao, 

đổi mới và phát triển công nghệ nước ngoài từ các doanh nghiệp, tổ chức;
3. Tổng hợp và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương trước 

ngày 10 tháng 10 năm 2022.
(Chi tiết thông tin nhu cầu công nghệ tại mẫu kèm theo công văn)

Địa chỉ, thông tin liên lạc: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Số 209 đường Nguyễn Lương Bằng, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220 3893 900 hoặc 0382 
495 589 (Ô. Linh – Chuyên viên). Các tổ chức, doanh nghiệp vào Trang thông 
tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: haiduongdost.gov.vn để xem hướng 
dẫn và tải các thông tin, biểu mẫu của nhu cầu tìm kiến, ứng dụng, chuyển giao, 
đổi mới và phát triển công nghệ nước ngoài.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND 
huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;
- TT ĐLTN và TTKH (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLCN (Ô.Hải).

Q. GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Mạnh



DANH MỤC NHU CẦU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI 
(Kèm theo Công văn số          /SKHCN-QLCN ngày        tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT Doanh 
nghiệp

Tên công nghệ 
(thiết bị, dây chuyền đồng bộ, 

giải pháp, sáng chế, …)
Lĩnh vực Mục đích 

sử dụng

Hình thức hợp tác
(chìa khóa trao tay, cung cấp thiết bị, 

cấp phép, liên doanh, …)

Loại hình dự án 
(dự án mới, mở rộng/hiện 

đại hóa, đa dạng hóa)

Xuất xứ công 
nghệ mong 

muốn

1

2

…



DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH GỬI VĂN BẢN
(Kèm theo Công văn số          /SKHCN-QLCN ngày        tháng 9 năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT Sở, ban, ngành

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Sở Tài chính

3. Sở Giao thông – Vận tải

4. Sở Xây dựng

5. Sở Lao động – Thương binh – Xã hội

6. Sở Công Thương

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Sở Y tế

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11. Sở Thông tin và Truyền thông

12. Sở Nội vụ

13. Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch

14. Sở Tư pháp

15. Hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

16. Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương

17. Hội nữ doanh nhân tỉnh Hải Dương

18. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương

19. Cục Thuế tỉnh Hải Dương

20. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

21. 12 UBND cấp huyện
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