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

 

Số:        /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý đề xuất điều chỉnh Dự án 

Xưởng chế biến gỗ Đồng Phú 

 

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 1737/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 25/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý 

kiến thẩm định đề xuất điều chỉnh dự án Xưởng chế biến gỗ Đồng Phú. Sau khi 

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

của ngành như sau: 

1. Đối với nội dung đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất gỗ dán công 

suất 10.000 m3/năm. Công nghệ sản xuất gỗ dán đề xuất trong dự án không 

thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao theo quy 

định tại 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 

2017. Tuy nhiên nội dung giải trình về công nghệ đề nghị bổ sung đầy đủ theo 

quy định tại Khoản 1 điều 16 Luật Chuyển giao công nghệ cụ thể: Danh mục 

máy móc thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ cần bổ sung thông số kỹ 

thuật của thiết bị; trong dây chuyền có sử dụng máy ép nóng, máy ép nguội 

không? Loại keo dán sử dụng có xuất xứ từ đâu? Có đáp ứng Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về keo dán gỗ : QCVN 03-01:2018/BNNPTNT không? 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). 

2. Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh số 5, đề nghị kiểm tra lại nội dung 

“Xưởng sản xuất vật liệu xây dựng không nung” vì nội dung này không có trong 

quy mô đầu tư của dự án. 

3. Đối với các nội dung khác Sở Khoa học và Công nghệ không có ý kiến 

gì thêm. 

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 

 

 
 

 
Trần Quốc Anh 
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