
 

 

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:          /SKHCN-QLCN 

V/v góp ý đề xuất dự án trồng rừng 

cải thiện môi trường bãi rác đèo 

Quao 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1088/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 30/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định đề xuất dự án trồng rừng cải thiện môi trường bãi rác đèo Quao (sau 

đây gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến 

đối với lĩnh vực của ngành như sau: 

Đối với các giải pháp kỹ thuật áp dụng trong trồng, chăm sóc, thu hoạch, 

bảo quản cây Mác ca không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao 

theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ, Dự án cũng không thuộc đối 

tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên việc trồng cây Mác ca trên nền bãi rác là nơi còn chứa nhiều chất thải 

nguy hại có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đề nghị chủ đầu tư cần 

đánh giá thêm về sự phù hợp của đất trồng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành đối với việc trồng cây ăn quả nhằm tạo ra sản phẩm đảm bảo các tiêu 

chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng. 

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. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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