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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

–––––––––––– 

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

Số:           /SKHCN-TKC Đồng Nai, ngày      tháng 3 năm 2021 

V/v tham gia chào bán, giới thiệu sản 
phẩm, thiết bị - công nghệ trên “Sàn giao 
dịch công nghệ, thiết bị trực tuyến Đồng 

Nai (Donatex.vn)” 

 

 
 

Kính gửi:  
- Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; 
- Các Viện, Trường Đại học và cá nhân. 

 

Căn cứ văn bản số 1471/UBND-KTSN ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc vận hành Sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến năm 2021 
(gọi tắt là Sàn giao dịch).  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai xin được giới thiệu và trân trọng 
kính mời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch, như sau: 

1/ Mục tiêu: Sàn giao dịch hoạt động với phương châm lấy nhu cầu của doanh 
nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy sự liên kết giữa khoa học với sản xuất kinh doanh, 
tạo sự kết nối cung cầu. 

2/ Giới thiệu tổng quan: 

- Sàn giao dịch hay còn gọi là thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) 
trên mạng có tên miền trên là: Donatex.vn do Trung tâm Khoa học và Công nghệ 
Đồng Nai trực tiếp xây dựng, quản lý và được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ 
trương nhằm giúp các đơn vị/doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức KH&CN; các 
Viện, Trường Đại học trong và ngoài tỉnh tham gia giới thiệu và quảng bá công 
nghệ, sản phẩm của mình trên Internet, 

- Sàn giao dịch được Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm KH&CN 
thực hiện đầu tư, xây dựng. 

3/ Chức năng của Sàn giao dịch: 

- Sàn giao dịch với nhiều chức năng và vận hành theo hướng đáp ứng tối đa 
nhu cầu của người sử dụng qua việc cho phép các thành viên được tự chủ mọi hoạt 
động giao dịch của mình trong hệ thống, cung cấp các tiện ích giúp thành viên chủ 
động trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và kết nối công nghệ và thiết bị, các nhà tư 
vấn, các nhà đầu tư.  

- Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu sáng chế, dự án kinh doanh, dự án khởi 
nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác có thể sử dụng hệ thống để giới thiệu sản phẩm 
của mình đến các nhà đầu tư… ngoài ra Sàn giao dịch cũng sẽ chuyển tải nhiều 
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thông tin liên quan đến các hoạt động như các hội thảo giới thiệu công nghệ và 
thiết bị, các sự kiện KH&CN diễn ra tại tỉnh Đồng Nai. 

Để sản phẩm công nghệ thiết bị đến với đông đảo khách hàng, cũng như việc 
nắm bắt thông tin hữu ích về chính sách phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói 
chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng và các cơ hội đầu tư, quản bá sản phẩm của 
mình. Sàn giao dịch công nghệ trân trọng kính mời Quý đơn vị đăng ký tham gia 
chào bán, giới thiệu sản phẩm, công nghệ của mình thông qua Mẫu thu thập thông 
tin đính kèm và gửi về địa chỉ sau: 

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 

Đ/c: số 1597 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Kinh phí tham gia: Miễn phí. 

Để được hướng dẫn và biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với ông Bùi Xuân 
Phong, Trưởng Phòng Cơ sở dữ liệu và Thống kê KH&CN theo số ĐT: 0838776277. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
 

Nơi nhận: K.T GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 
- Trung tâm TKC; 
- Lưu VT, TKC, PCSDL. 
  TKC-thu-moi-doanh-nghiep\20b 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Huỳnh Minh Hậu 
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