
 

 
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 tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự 

án  dự án Đầu tư phát triển cây nông lâm 

nghiệp và cây dược liệu kết hợp chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày        tháng  3  năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 395/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 15/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc 

tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án dự án Đầu tư phát triển cây nông lâm 

nghiệp và cây dược liệu kết hợp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi 

nghiên cứu hồ sơ và các văn bản liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến 

góp ý đối với lĩnh vực ngành quản lý như sau:  

1. Mục tiêu dự án là trồng cây lâm nghiệp (keo), cây ăn quả (Mác ca, mít, 

chanh); cây dược liệu (Trà hoa vàng, Sa nhân tím); chăn nuôi (100 con trâu, 50 

con lợn). Nội dung giải trình công nghệ có các giải pháp về giống, kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Giống cây trồng vật nuôi được mua tại các 

cơ sở uy tín, đảm bảo theo quy định của nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng 

giống. Không có đề xuất sử dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi được tạo ra 

từ phương pháp biến đổi gen. Dự án không thuộc đối tượng sử dụng công nghệ 

hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ. Do vậy 

trong giai đoạn Quyết định chủ trương đầu tư, dự án không thuộc đối tượng phải 

được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ (quy định 

tại khoản 2, điều 13, Luật Chuyển giao công nghệ). Việc thẩm định về công 

nghệ được thực hiện trong giai đoạn quyết định đầu tư theo quy định tại điểm b, 

khoản 3, điều 13, Luật Chuyển giao công nghệ. 

2. Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị Chủ đầu tư cần lưu ý đến nội 

dung chuyển giao công nghệ khi thực hiện việc phổ biến giống cây trồng tại các 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và thực hiện 

thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định 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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