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

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

 

Số:        /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý đề xuất dự án đầu tư  

Xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1445/SKHĐT-

DNKTTT ngày 07/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định đề xuất dự án đầu tư Xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất do Công ty 

TNHH T&T WOOD Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, 

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực quản lý của ngành như 

sau: 

1. Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư không có nội dung giải trình về dây truyền 

công nghệ, thiết bị sản xuất trong dây truyền công nghệ. Do vậy Sở Khoa học và 

Công nghệ không có căn cứ để đánh giá nội dung về công nghệ của dự án. Đề 

nghị chủ đầu tư bổ sung nội dung giải trình về công nghệ trong hồ sơ dự án đầu 

tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14. 

2. Trong quá trình triển khai dự án, nếu có nội dung chuyển giao công 

nghệ đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ theo 

quy định của 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. 

 Trên đây ý kiến 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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Trần Hữu Đắc 
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