
 

 

 

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 kết hợp 

với trồng cây dược liệu dưới tán rừng và 

chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày        tháng  12 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1733/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 24/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc 

tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án trồng rừng kết hợp với trồng cây dược 

liệu dưới tán rừng và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến góp 

ý đối với lĩnh vực ngành quản lý như sau:  

 Hồ sơ dự án đề xuất trồng Keo, Bạch đàn, Sa Nhân Tím, nuôi ngựa, dê. 

Trong đó có các quy trình trồng, chăm sóc cây, con, xử lý chất thải chăn nuôi 

bằng phương pháp sinh học sử dụng hệ thống Biogas theo công nghệ xử lý yếm 

khí. Các quy trình công nghệ trên đều không thuộc danh mục công nghệ hạn chế 

chuyển giao hoặc công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ. 

Trong quá trình triển khai dự án, nếu có phát sinh 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 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. 

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 Quốc Anh 
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