
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:       Kon Tum, ngày       tháng     năm  

V/v thông báo tham gia tọa đàm kết nối, 

trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng 

công nghệ trong khởi nghiệp Đổi mới sáng 

tạo. 

 

 

Kính gửi:   

- Liên minh hợp tác xã Kon Tum; 

- Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Kon Tum; 

- Tỉnh đoàn Kon Tum; 

- Trung tâm xúc tiến đầu tư (Sở KH&ĐT); 

- Hiệp hội doanh nghiệp Kon Tum; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum; 

- Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum; 

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; 

- UBN các huyện, thành phố Kon Tum. 
 

Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Cà phê Nguyên Huy Hùng, Sở 

Khoa học và Công nghệ phối hợp với Làng Nông nghiệp thông minh Techfest 

Quốc gia và Công ty TNHH MTV Cà phê Nguyên Huy Hùng tổ chức buổi tọa 

đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp Đổi mới 

sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là cơ hội quý báu đối với các doanh 

nghiệp, HTX, người sản xuất có đam mê đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp từ nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ những thành công của các mô hình khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trong nông nghiệp mà Làng Nông nghiệp thông minh Techfest Quốc 

gia đã thực hiện trong cả nước, nhất là các tỉnh Tây Bắc, chắc chắn buổi tọa đàm sẽ 

đem lại nhiều cảm hứng sáng tạo, nhiều dự án khởi nghiệp thành công, góp phần 

phát triển bền vững, có chiều sâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo 

tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy Kon Tum về phát 

triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế 

biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Tại buổi tọa đàm chuyên gia của Làng Nông nghiệp thông minh Techfest 

Quốc gia sẽ chia sẻ những vấn đề chính sau: 

- Ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ sinh học, công nghệ trong việc xử lý 

phụ phẩm trong nông nghiệp thành tài nguyên phân bón;  

- Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ Nano trong phòng trừ sâu bệnh 

hại;  

- Ứng dụng công nghệ chế biến sau thu hoạch.  

Thời gian: 1 buổi, bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 27/09/2022. 

Địa điểm: Quán DakMark Khởi nghiệp Cà phê - Địa chỉ: 69 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các đơn vị thông báo thông tin và 

mời các doanh nghiệp, HTX, đoàn viên, hội viên, hộ sản xuất quan tâm tham dự. 

Danh sách tham dự xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/9/2022 

qua địa chỉ email: phongqlcn.skhcnkt@gmail.com hoặc số điện thoại: 

0945432579. 

mailto:phongqlcn.skhcnkt@gmail.com


Ghi chú: Đại biểu tham dự không phải trả chi phí, được sử dụng máy tính, 

điện thoại để ghi âm, quay video nội dung tọa đàm phục vụ nghiên cứu, áp dụng 

sau này. 
 

  Nơi nhận:          
- Như trên;                           

- GĐ Sở (b/c);  

- Lưu: VT, QLCN.                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

Huỳnh Trung Kim 
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