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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 191 /SKHCN-QLCN 
V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án XD 

mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất 
trồng cây ăn quả và cây dược liệu kinh tế 

cao huyện Lộc Bình 

Lạng Sơn, ngày 22 tháng  3  năm 2019 

 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 295/SKHĐT-
DNKTTT ngày 15/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc 
tham gia ý kiến thẩm định dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản 
xuất trồng cây ăn quả và cây dược liệu kinh tế cao huyện Lộc Bình, sau khi 
nghiên cứu hồ sơ và các văn bản liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến 
như sau:  

 Dự án được thực hiện tạo ra công ăn việc làm cho người lao động góp 
phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội địa phương. Tuy nhiên, cần bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:  

1.  Nội dung dự án chưa đồng nhất với tên dự án, cụ thể: Tên dự án “Dự 
án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất trồng cây ăn quả và cây 
dược liệu kinh tế cao huyện Lộc Bình” tuy nhiên, toàn bộ nội dung (từ mục tiêu 
đến nội dung chi tiết) của dự án mới chỉ đề cập đến cây ăn quả chưa có cây dược 
liệu. Đề nghị chủ đầu tư xem xét bổ sung. 

2. Nội dung tại mục 7 (từ trang 13 đến trang 22) của dự án có đề cập đến 
các quy trình kỹ thuật trồng một số loại cây cây ăn quả, nhưng không ghi cụ thể 
công nghệ do tổ chức, cá nhân nào chuyển giao và các thông tin về công nghệ 
được chuyển giao. Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ không có cơ sở để tham 
gia ý kiến, đề nghị chủ dự án bổ sung. Thông tin về công nghệ được quy định tại 
Điều 16 của Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14. 

Trên đây ý kiến góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./. 

 

   
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN(Thúy). 

  KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIAM ĐỐC 

  
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Hữu Đắc 
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