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Quảng Trị, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 977/SKH-DN ngày 

28/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến đối với quy định 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Trị. Sau khi nghiên cứu nội dung 

dự thảo “Đề án, Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh”, Sở Khoa 

học và Công nghệ có ý kiến sau:  

Ở Nội dung chính của chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, Mục 1.2. Đối tượng áp dụng theo Khoản 2,  Điều 15. Hình 

thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư của Luật đầu tư năm 2020 đã đề cập 

đến Điểm đ “Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc 

Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ,…” và Điểm e “Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, 

trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển”. Tuy nhiên, ở 

Nội dung ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Trị chưa đề cập đến nội 

dung chính sách ưu đãi cho các đối tượng trên. Do đó, nhằm khuyến khích các 

doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đề nghị nghiên cứu, bổ sung  các nội dung ưu đãi và 

mức hỗ trợ cho từng đối tượng quy đinh tại Điểm đ và Điểm e, Khoản 2,  Điều 

15 của Dự thảo. 

Trên đây là ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ về chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ đầu tư của tỉnh, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Giám đốc (b/c); 

- PGĐ Trần Thiềm; 

- Lưu: VT, QLCN&SHTT. 
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