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Số:  670 /SKHCN-QLCN Lạng Sơn, ngày 05 tháng 9  năm 2019 
V/v tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án 
đầu tư Nhà máy chế biến và sản xuất các sản 

phẩm từ Quế hồi huyện Tràng Đinh, 
 tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

Kính gửi: Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1214/SKHĐT-
DNKTTT ngày 26/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tham gia ý kiến thẩm 
định đề xuất dự án đầu tư Nhà máy chế biến và sản xuất các sản phẩm từ Quế hồi 
huyện Tràng Định. Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như 
sau: 

1. Cơ bản đồng ý với Đề xuất dự án đầu tư Nhà máy chế biến và sản xuất 
các sản phẩm từ Quế hồi huyện Tràng Định. Dự án thuộc Danh mục sản phẩm, lĩnh 
vực và địa bàn ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 
09/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Việc thực hiện dự án nêu trên là cần thiết, 
góp phần phục vụ cho nhu cầu sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị 
trường (Hoa Hồi khô; Tinh dầu Hồi và các sản phẩm khác từ Quế), khuyến khích 
thúc đẩy phát triển, ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. 

2. Về công nghệ sử dụng:  

a) Công nghệ mô tả trong dự án chủ yếu là công nghệ chế biến các sản phẩm 
thô (Quế chẻ, Quế cắt tròn,...) và tinh dầu Hồi. Công nghệ mô tả trong hồ sơ đề 
xuất Dự án không thuộc danh mục Công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc công nghệ 
cấm chuyển giao (Điều 10, 11 Luật chuyển giao công nghệ; Phụ lục II, III Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ). 

b) Về nội dung giải trình về công nghệ, trong hồ sơ dự án đã trình bày khá 
chi tiết về quy trình sản xuất, danh mục một số thiết bị chính trong dây truyền sản 
xuất. Tuy nhiên, để có thêm thông tin về công nghệ đề nghị chủ đầu tư cần bổ sung 
một số nội dung sau:  

- Bổ sung vào danh mục một số thiết bị các thông số chủ yếu của các thiết bị 
đảm bảo khả năng thực hiện các công đoạn trong dây truyền sản xuất.   

- Bổ sung Danh mục thiết bị còn thiếu:  hệ thống xử lý khí thải và thiết bị xử 
lý nước thải từ quá trình sản xuất... 

- Dự kiến kế hoạch đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật để vận hành dây chuyền công 
nghệ; 

- Điều kiện sử dụng công nghệ (nếu có); 
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3. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án: 

- Trong trường hợp nếu có nội dung về chuyển giao công nghệ từ nước 
ngoài vào Việt nam, đề nghị chủ đầu tư thực hiện đăng ký nội dung chuyển giao 
công nghệ đối với các công nghệ nhận chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam 
theo quy định tại Điều 31, Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 và Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ. 

- Trong trường hợp các máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ của dự án 
được nhập khẩu là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, đề nghị chủ đầu tư thực hiện 
theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

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

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 (Đã ký) 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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