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 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 293/SKHĐT-

DNKTTT ngày 15/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định dự án  đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Cánh 

Đồng Vàng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến 

như sau: 

 1.Theo báo cáo của chủ đầu tư, diện tích đất dự kiến là đất trống, không 

có cây cối, nhà cửa, vật kiến trúc trên đất, chưa được giao cho các hộ dân, hiện 

đang thuộc quản lý của UBND xã Quảng Lạc. Diện tích trồng trọt 13 ha, như 

vậy, dự án không thuộc diện dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường 

(Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ). Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố không thể 

có 13 ha đất trống như thuyết minh dự án. Do đó đề nghị các cơ quan quản lý 

chuyên ngành, Sở kế hoạch Đầu tư cần kiểm tra hiện trạng khu đất trước khi 

trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định 

2. Các công nghệ sử dụng theothuyết minh dự án bao gồm:  

+ Quy trình, kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ. 

+ Công nghệ tưới nhỏ giọt. 

+ Công nghệ diệt côn trùng sử dụng đèn bắt côn trùng tự động sử dụng 

năng lượng mặt trời. 

+ Công nghệ bảo quản sau thu hoạch bằng kho lạnh. 

Các công nghệ nêu trên không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển  

hoặc cấm chuyển giao theo quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị chủ đầu tư bổ sung nội dung giải 

trình về sử dụng công nghệ trong hồ sơ dự án theo quy định tại Điều 16 Luật 

chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 và thực hiện việc đăng ký nội dung 

chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về  chuyển giao công nghệ. 



 3. Về nội dung ưu đãi đầu tư: Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đề 

nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, 

thẩm quyền trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trong nông nghiệp để được hưởng các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp 

công nghệ cao. 

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: 
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- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Trần Hữu Đắc 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-03-22T16:54:42+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




