
 

 

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 Trang trại chăn 

nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm tại 

huyện Bình Gia 

Lạng Sơn, ngày        tháng  9  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1249/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc 

tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, 

lợn thương phẩm tại huyện Bình Gia. 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. Theo hồ sơ đề xuất, Dự án có quy mô 5.000 lợn nái. 20.000 lợn sữa, 

40.000 lợn thương phẩm/năm. Các công nghệ có thể được sử dụng trong dự án 

bao gồm: Các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, thú y, công nghệ xử 

lý chất thải chăn nuôi (phân, nước thải, xác heo). Hiện nay hồ sơ dự án chỉ để 

cập đến nội dung xử lý nước thải bằng công nghệ Biogas. Đề nghị chủ đầu tư bổ 

sung nội dung giải trình về quy trình công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 

16, Luật Chuyển giao công nghệ. 

2. Ý kiến góp ý về công nghệ xử lý nước thải: 

Theo thuyết minh, dự án sử dụng công nghệ Biogas, sử dụng phương 

pháp sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi. Về nguyên lý, việc sử dụng phương 

pháp sinh học là phù hợp với đặc điểm của chất thải từ trang trại chăn nuôi lợn, 

công nghệ có ưu điểm là tận dụng được nguồn chất thải từ trang trại chuyển hóa 

thành khí gas sử dùng làm chất đốt. Tuy nhiên trong hồ sơ đưa ra 02 sơ đồ quy 

trình công nghệ xử lý nước thải (tại trang 28 và 30), không rõ chủ đầu tư lựa 

chọn phương án nào, xuất xứ công nghệ nhập từ đâu, công nghệ đã được kiểm 

chứng chưa, chất lượng nước thải ra môi trường có đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 62-TM:2016/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về nước thải chăn nuôi. Đề nghị chủ đầu tư bổ sung nội dung giải trình về quy 

trình công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16, Luật Chuyển giao công 

nghệ. 

3. Thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn 

quyết định chủ trương đầu tư: 
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Hồ sơ dự án không đề cập đến các giống lợn dự kiến sử dụng trong dự án. 

Do vậy chưa xác định được dự án có thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển 

giao không. Trường hợp dự án có sử dụng công nghệ chọn tạo giống vật nuôi 

bằng phương pháp biến đổi gen hoặc sử dụng giống biến đổi gen thì sẽ thuộc 

danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ. 

Dự án thuộc đối tượng dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, 

thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại 

phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 ( Dự án đầu tư cơ sở 

chăn nuôi gia súc có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia xúc trở lên).  

Theo quy định tại Điều 14 Luật Chuyển giao công nghệ thẩm quyền thẩm 

định hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư 

được quy định như sau: 

- Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan có ý kiến về công nghệ 

đối với dự án thuộc trường hợp sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao (điểm c 

khoản 2 Điều 14) 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ 

quan, tổ chức liên quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án thuộc trường hợp 

có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường (điểm c khoản 3 Điều 14). 

4. Trong quá trình triển khai dự án, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục 

đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ 

và Nghị định số 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.  

Sở Khoa học và Công nghệ 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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