
 

 

 

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 dự án đầu tư xây dựng công 

trình cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ 

Phai Loạn 

Lạng Sơn, ngày      tháng  12  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1872/SXD-

HTKT&VLXD ngày 17/12/2020 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến thẩm định 

dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực 

ngành quản lý như sau: 

Theo hồ sơ thuyết minh thiết kế cơ sở của dự án, quy mô đầu tư công 

trình bao gồm các hạng mục: Cải tạo, chỉnh trang đường dạo quanh hồ; xây 

dựng khu quảng trường trung tâm; xây dựng khu thể thao ngoài trời; hệ thống 

nhạc nước đèn chiếu sáng; bãi đỗ xe… Các hạng mục xây dựng trên không sử 

dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao hoặc công nghệ có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Do vậy trong giai đoạn quyết định đầu tư, 

dự án không thuộc đối tượng phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ 

theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ (Điểm a, khoản 3, điều 13, Luật 

Chuyển giao công nghệ). Việc thẩm định công nghệ (nếu có) được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./. 

   

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM  ĐỐC 

  

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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