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Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1826/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 11/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý 

kiến thẩm định đề xuất dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng 

công nghệ đốt áp suất âm – không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi 

nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực quản lý 

của ngành như sau: 

1. Quy định về thẩm định công nghệ 

Công nghệ được đề xuất không thuộc danh mục công nghệ hạn chế 

chuyển giao, công nghệ cấm chuyển giao theo quy định 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. Tuy nhiên Dự án thuộc 

đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có sử dụng công nghệ theo quy 

định của pháp luật về môi trường (Phụ lục IIa, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 của Chính phủ).  

Theo quy định tại Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ, dự án thuộc đối 

tượng phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý 

kiến về công nghệ trong cả giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và giai 

đoạn quyết định đầu tư. 

2. Thẩm quyền thẩm định công nghệ, hoặc có ý kiến về công nghệ 

- Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, thẩm quyền thẩm định 

công nghệ, hoặc có ý kiến về công nghệ được quy định tại điểm c, khoản 3, điều 

14, Luật Chuyển giao công nghệ là: “Cơ quan chuyên môn 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 phải quyết định chủ trương đầu tư và 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này”. Theo đó, cơ 

quan chuyên môn ở đây là cơ quan được giao quản lý đối với lĩnh vực xử lý rác 

thải. 

- Trong giai đoạn quyết định đầu tư, thẩm quyền thẩm định công nghệ, 

hoặc có ý kiến về công nghệ được quy định tại điểm c, khoản 1, điều 15, Luật 

Chuyển giao công nghệ là: “Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 



 

ngành, lĩnh vực thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án nhóm A, B, 

C sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác.” 

Nội dung giải trình công nghệ, trình tự, nội dung thẩm định trong từng 

giai đoạn được quy định cụ thể tại các điều 16, 17, 18, 19 của Luật Chuyển giao 

công nghệ. Đề nghị cơ quan chủ trì thẩm định dự án gửi lấy ý kiến các cơ quan 

được giao chủ trì thẩm định về nội dung công nghệ của theo đúng quy định. 

3. Nội dung góp ý về công nghệ 

Công nghệ đề xuất trong dự án là công nghệ là đốt rác thải y tế của hãng 

Kusukusu, xuất xứ từ Nhật Bản, lò đốt có cấu tạo 02 buồng đốt, có hệ thống xử 

lý khí thải, các thông số kỹ thuật của lò đốt như: nhiệt độ vùng đốt sơ cấp, nhiệt 

độ vùng đốt thứ cấp, thời gian lưu cháy, nhiệt độ bên ngoài vỏ lò, các thông số 

khí thải của lò đốt đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải 

rắn y tế QCVN 02:2012/BTNMT, thiết bị được đầu tư mới hoàn toàn. Hồ sơ dự 

án đã cung cấp tài liệu kiểm chứng là bản đăng ký bằng độc quyền sáng chế tại 

nhiều nước trên thế giới: Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, 

Singapore, Châu Âu. Do đó phương án công nghệ được  lựa chọn là phù hợp với 

mục tiêu của dự án là xử lý rác thải y tế.  

4. Dự án có sử dụng công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Do đó chủ đầu tư phải đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điều 

31, Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 trong thời hạn 90 ngày kể từ 

ngày ký văn bản giao kết 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 

 

 

 
 

 
Trần Quốc Anh 
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