
 

 

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 xin ý kiến thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn, Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: “Hệ thống quản trị 

ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện 

thông minh (giai đoạn II)” cho Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn, ngày       tháng 03 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 239/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 09/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến xin ý kiến thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: “Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai 

đoạn II)” cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  

Sau khi nghiên cứu, căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, Sở 

Khoa học và Công nghệ nhất trí với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương dự án 

của Sở Y tế và không có ý kiến gì thêm. Đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện 

quy định về thẩm định công nghệ trong giai đoạn quyết định đầu tư theo quy 

định tại điểm c, khoản 3, điều 13, Luật Chuyển giao công nghệ. 

Trong quá trình triển khai dự án, nếu có nội dung chuyển giao công nghệ, 

đề nghị chủ đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ đối với 

công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và công nghệ chuyển giao 

trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước theo quy định tại 

Điều 31, Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14. 

Kính 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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