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V/v góp ý đề xuất dự án Trồng cây 

Mác ca huyện Bắc Sơn 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 837/SKHĐT-

DNKTTT ngày 10/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định đề xuất dự án đầu tư trồng cây Mác Ca huyện Bắc Sơn. Sau khi 

nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực quản lý của 

ngành như sau: 

  1. Cơ bản nhất trí với hồ sơ dự án.  

2. Đề nghị chủ đầu tư bổ sung một số nội dung sau đây: 

- Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án. 

- Đặc điểm sinh học và nhu cầu sinh thái của giống Mác ca sử dụng trong 

dự án. 

- Thông tin về khí hậu, thổ nhưỡng tại địa điểm thực hiện dự án để làm rõ 

hơn cơ sở lựa chọn địa điểm triển khai của dự án. 

- Về quy trình kỹ thuật: Chưa nêu rõ kỹ thuật chăm sóc cây con trong 

vườn ươm, tiêu chuẩn cây giống khi trồng. Chưa nêu rõ khoảng cách và mật độ 

trồng cây đối với kỹ thuật canh tác. 

 3. Theo nội dung mô tả trong Hồ sơ đề xuất dự án, giải pháp về khoa học 

và công nghệ là ứng dụng công nghệ cao trong trồng và chế biến Mắc ca, đề 

nghị bổ sung nội dung giải trình về sử dụng công nghệ trong dự án đầu tư theo 

quy định tại Điều 16 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, gồm: 

+ Phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; 

+ Tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình công nghệ; dự kiến danh mục, tình trạng, 

thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ thuộc 

phương án công nghệ lựa chọn; 

+ Tài liệu chứng minh công nghệ đã được kiểm chứng (nếu có); 

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

nghệ (nếu có); 

+ Điều kiện sử dụng công nghệ; 

+ Đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường (nếu có); 
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+ Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp góp vốn 

bằng công nghệ. 

4. Đề nghị chủ đầu tư làm rõ nội dung về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật và công nghệ phòng chống sâu bệnh tổng hợp như nội dung mô tả trong Hồ 

sơ đề xuất dự án, để làm cơ sở xác định dự án đầu tư trên có thuộc đối tượng 

như quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Luật chuyển giao công nghệ năm 

2017: "Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ." 

5. Đề nghị chủ đầu tư làm rõ nội dung trong dự án là có chuyển giao công 

nghệ từ nước ngoài vào Việt nam không ? Trong trường hợp công nghệ sử dụng 

trong dự án được chuyển giao 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 năm 2017. 

 6. Trong Hồ sơ dự án có mô tả về việc sử dụng các thiết bị máy móc,... 

Trong trường hợp các máy móc, thiết bị, dây chuyền 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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Bế Thị Thu Hiền 
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