
 

 

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 góp ý đề xuất dự án Trạm trộn 

bê tông Công ty Thuận An Phát 161 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1051/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 23/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định đề xuất dự án Trạm trộn bê tông Công ty Thuận An Phát 161 (sau đây 

gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối 

với lĩnh vực thuộc ngành quản lý như sau: 

Theo hồ sơ đề xuất, Dự án sử dụng công nghệ trộn bê tông tươi thương 

phẩm (quy mô 20.000 m3 sản phẩm/năm), sản xuất gạch bê tông không nung 

(300.000 viên/năm), nghiền đá làm vật liệu xây dựng thông thường (100.000 

m3/năm). Thiết bị được đầu tư mới 100%, chuyển giao công nghệ trong nước. 

Các công nghệ sản xuất trên không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển 

giao quy đinh tại Nghị định 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. Dự án không nằm trong danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục IIa Nghị định 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 

Việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn quyết định 

đầu tư được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Luật Chuyển 

giao công nghệ. Thẩm quyền thẩm định công nghệ được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về xây dựng (Theo khoản 2 Điều 15 Luật Chuyển giao công nghệ).  

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 

 

 

 

 
 

Bế Thị Thu Hiền 
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