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V/v tham gia ý kiến thẩm định đề xuất
dự án Trại chăn nuôi lợn nái ngoại siêu
nạc

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 196/SKHĐTQLĐTNNS ngày 04/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý
kiến thẩm định đề xuất dự án Trại chăn nuôi lợn nái ngoại siêu nạc do Công ty
TNHH XNK TH Bắc Sông Cầu Thái Nguyên làm chủ đầu tư. 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 dự án, dự án có sử dụng các quy trình nhân giống; quy trình
chăm sóc, nuôi dưỡng; quy trình phòng chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn sinh
học; công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật đối
với nước thải chăn nuôi trước khi thải ra môi trường. Các công nghệ trên không
thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao theo quy định
của pháp luật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi (như công
nghệ tạo giống vật nuôi bằng phương pháp biến đổi gen hoặc công nghệ sử
dụng giống biến đổi gen), các giống lợn dự kiến sử dụng là các giống ngoại
nhập có chất lượng tốt, hiện nay đang được sử dụng ở nhiều nơi.
2. Trong quá trình triển khai dự án, nếu có nội dung chuyển giao công
nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký
chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về Chuyển giao công nghệ.
Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./.
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