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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

  

Thực hiện các quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và 

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ 

các địa phương có trách nhiệm có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư được quy 

định trong hai văn bản nói trên.  

1. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn thấy rằng: 

- Tại khoản 1 Điều 20 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định: 

"Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư 

thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư; trường hợp cần 

tham vấn chuyên môn thì thực hiện thông qua hình thức sau đây: 

a) Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; 

b) Lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập." 

- Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định 76/2018/NĐ-CP, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: "Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà 

nước, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các chương trình khoa học và công 

nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và huy động các nguồn 

kinh phí khác để hỗ trợ các hoạt động quy định tại Nghị định này". 

2. Tuy nhiên, kể từ khi Luật chuyển giao công nghệ năm 2017; Nghị định 

76/2018/NĐ-CP được ban hành, đến nay chưa có Văn bản quy phạm pháp luật 

nào hướng dẫn nội dung chi và mức chi cụ thể đối với việc tổ chức thẩm định 

công nghệ dự án đầu tư, trong trường hợp cần tham vấn chuyên môn theo hai 

hình thức nêu trên. 

Do vậy, điều này phát sinh hạn chế và gây khó khăn trong việc cụ thể hóa, 

tổ chức triển khai thực hiện khi cần thành lập Hội đồng tư vấn Khoa học và 
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Công nghệ hoặc tổ chức lấy ý kiến chuyên gia tư vấn độc lập đối với các dự án 

có nội dung công nghệ phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và có phạm vi ảnh 

hưởng rộng, đặc biệt đối với các dự án sử dụng công nghệ có thể nằm trong 

Danh mục hạn chế chuyển giao, Danh mục cấm chuyển giao hoặc có nguy cơ 

ảnh hưởng xấu tới môi trường. 

3. Hiện nay có một số tỉnh như: Hưng Yên; Bắc Giang; Bắc Ninh,... đã 

ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm định công nghệ các dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó kinh phí thực hiện (nội dung và mức chi) vận 

dụng Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 

liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 giữa Bộ Tài chính và 

Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và 

quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước). Trong đó có bao gồm quy định tại khoản 1 (Định mức chi hoạt 

động của các Hội đồng) và khoản 2 (Định mức xây dựng dự toán chi thuê 

chuyên gia tư vấn độc lập) Điều 9 Thông tư này. 

Tuy nhiên, điều này dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau, phát sinh khó 

khăn và vướng mắc khi tổ chức triển khai, cụ thể hóa tại địa phương. Vì, Thông 

tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN này chỉ dành riêng cho “nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước”, không có quy định liên 

quan đến “các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ”. 

Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Khoa 

học và Công nghệ  có hướng dẫn đối với vấn đề nêu trên. Từ đó góp phần để địa 

phương có cơ sở triển khai đúng quy định đối với hoạt động có ý kiến về công 

nghệ dự án đầu tư tại địa phương, góp phần ngăn chặn các công nghệ lạc hậu, 

công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao, công nghệ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. 

Trân trọng ./. 
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