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V/v góp ý đề xuất dự án Công viên
Tâm Phúc An

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 601/SKHĐTQLĐTNNS ngày 14/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến
thẩm định đề xuất dự án Công viên Tâm Phúc An của Công ty Cổ phần Dịch vụ
môi trường đô thị Hữu Lũng (Công ty). Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Khoa học và
Công nghệ có ý kiến góp ý đối với lĩnh vực được giao như sau:
1. Theo nội dung giải trình công nghệ trong hồ sơ dự án, Công ty đề xuất sử
dụng đa công nghệ, giai đoạn đầu sẽ sử dụng công nghệ hỏa táng Tabo, trong giai
đoạn tiếp theo sẽ đưa vào sử dụng công nghệ hỏa táng của tập đoàn Miyamoto
Kogyousho của Nhật Bản.
- Đối với lò hỏa táng Tabo: Đây là lò hỏa táng áp dụng công nghệ hiện đại
theo nguyên lý khởi động nóng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về
môi trường, công nghệ có xuất xứ từ Thụy Điển. Hiện nay lò hỏa táng Tabo đang
được sử dụng tại nhiều nước phát triển. Tại Việt Nam, lò hỏa táng Tabo đang được
sử dụng có hiệu quả ở nhiều địa phương như: Công viên tưởng niệm Thiên Đức,
tỉnh Phú Thọ; Nghĩa Trang Văn Điển, thành phố Hà Nội; Nghĩa trang tỉnh Nghệ
An... Do vậy công nghệ lò hỏa táng của hãng Tabo là phù hợp với các quy định
đối với lò hỏa táng.
- Trong giai đoạn 2, trường hợp đầu tư thêm lò hỏa táng Miyamoto
Kogyosho, Công ty phải thực hiện thủ tục thẩm định công nghệ theo quy định của
Luật Chuyển giao công nghệ trước khi triển khai lắp đặt sử dụng.
2. Đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện quy định về thẩm định công nghệ
trong giai đoạn quyết định đầu tư (quy định tại điểm a, khoản 3, điều 13, Luật
Chuyển giao công nghệ).
3. Công nghệ lò hỏa táng Tabo được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt
Nam, do vậy chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục 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.
Kính 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

