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THƯ MỜI 
Tham gia triển lãm tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai – 

Techfest DongNai 2021 
 

Kính gửi: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

Thực hiện Văn bản số 13210/UBND-KGVX ngày 27 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng 

Nai – Techfest DongNai 2021. 

Trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện Techfest DongNai 2021, triển lãm ảo dự 

kiến được diễn ra từ 20/11/2021 đến hết ngày 20/12/2021. Mô hình kỳ vọng sẽ thu 

hút hàng nghìn lượt xem, hàng trăm tổ chức, cá nhân có ý tưởng, mô hình, sản 

phẩm/dịch vụ khởi nghiệp tham gia. Đây cũng là cơ hội lớn để quảng bá, kết nối sản 

phẩm/dịch vụ đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng khởi 

nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho 

các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng mời đến Quý Doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân quan tâm phối hợp, giới thiệu, đăng ký tham gia. 

1. Sản phẩm trưng bày 

- Các sản phẩm/dịch vụ về khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

OCOP từ 03 sao trở lên. 

- Đối với sản phẩm khác phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã bao bì đúng quy 

định.  

2. Đối tượng tham gia được hỗ trợ 

Các đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia theo quy định tại Khoản 2, Điều 

4, Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đồng Nai, gồm: 

a) Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi 

nghiệp (có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai 

thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. 

b) Cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung 

cấp dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp sáng tạo. 

c) Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Đề án 844. 

3. Kinh phí 
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Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hỗ trợ 100% kinh phí gian hàng cho 

các đơn vị tham gia triển lãm đáp ứng được yêu cầu, thuộc đối tượng quy định như 

trên. 

4. Nghĩa vụ của các tổ chức/cá nhân tham gia 

- Hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu, thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ 

chức. 

- Trưng bày sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa phù hợp ngành hàng trưng bày đã 

được đăng ký, giới thiệu tại triển lãm. 

5. Hồ sơ và thời hạn đăng ký 

- Phiếu đăng ký gian hàng Techfest DongNai 2021 (Mẫu đính kèm) 

- Thời hạn đăng ký hồ sơ trước ngày 15/11/2021. 

Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về: 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ. 

Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai 

Email: info@tkcdongnai.gov.vn 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên. 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TKC. 
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GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lại Thế Thông 
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