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UY BAN NHAN DAN
TINH GIA LAI

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6 :5 /UBND-KGVX

Gia La!, ngày9 tháng 10 nám 2019

V/v thay di thvi gian t6 chCrc Sr kiin
TrInh din kt nôi cung câu cong ngh
vã Hi ngh v hot dng (mg diing
CGCN nm 2019 tinh Gia Lai

KInh gCri:
- Các s&, ban, ngành, doãn th tinh;
- CJy ban nhân dan các huyn, thj xA, thành ph;
- Các thành viên Ban T chtirc Sr kin.
Can cir Quyt djnh s6 1234/QD-BKHCN ngãy 13/5/2019 cUa B Khoa
hQc vâ Cong ngh v vic phé duyt k hoach t chrc hot dng "TrInh din,
kt ni cung cAu cong ngh và Hi nghj v hot dng ing dung, chuyn giao
cong ngh dja phucmg näm 2019";
Can cr K hoach s 1861/KH-UBND ngày 26/8/2019 cüa Uy ban nhân
dan tinh Gia Lai v vic ban hành K ho?ch phi hcip t ch(xc Sir kin TrInh
din, k& ni cung cu cong ngh - TECHDEMO 2019 và Hi nghj v hot
dng rng diging, chuyEn giao cong ngh näm 2019 t?i tinh Gia Lai, th&i gian
theo k hoch 03 ngày, tr ngày 06 - 08/11/2019;
Sau khi trao di thng nhAt vâi B Khoa h9c và Cong ngh, dé dam bão
thai gian cho cong tác chuãn bj vã cong tác t chüc duc t6t han; Uy ban nhân
dan tinh Gia Lai thông báo thay di thai gian t chirc S%r kiin nhu sau: 03 ngày,
tu ngày 24 - 26/11/2019.
Uy ban nhân dan tinh thông báo thyi gian ti chCrc Sir kiin TrInh din, kt
ni cung cu cong ngh - TECHDEMO 2019 và Hi nghj ye hoat dng crng
ding, chuyn giao cong ngh näm 2019 ti tinh Gia Lai d các t chiic, Ca nhân,
dan vj bi& vã chU dng trong cong tác tham gia Sir kin./.-y.rg,_
Non nhjln:

- Nhu trén;
- T,T Tinh Oy ('dé b/c);
- T/T HDND tinh (dé b/c);
- Chii tjch, các PCT UBND tinh;
- 1/1 Uy ban MT1'QVN tinh;
- Cic Ung di,ing và PTCN;
- CVP, cc PVP UBND tinh;
- Lixu: VT, KTI'H, KGVX.
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