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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 Nhà máy sản xuất 

chế biến gỗ xanh – Thành An Greenwood 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 04 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 488/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 26/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định đề xuất dự án Nhà máy sản xuất chế biến gỗ xanh – Thành An 

Greenwood của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Thành An. 

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. Một số nội dung đề nghị chỉnh sửa, bổ sung: 

- Về mục tiêu đầu tư của dự án: Theo thuyết minh dự án, mục tiêu đầu tư 

là sản xuất “gỗ ván ép”. Đây là tên gọi chung cho các sản phẩm gỗ công nghiệp 

như: ván dăm, ván sợi, hay ván dán… Theo quy định tại Phụ lục IIa, Nghị định 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường, các cơ sở sản xuất ván sợi (MDF, HDF) loại hình sản xuất công nghiệp. 

Công nghệ sản xuất ván dăm, ván sợi theo phương pháp ướt/công suất nhỏ hơn 

100.000 m3/năm thuộc công nghệ hạn chế 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 ). Do đó đề nghị Chủ 

đầu tư nêu cụ thể chủng loại sản phẩm dự kiến sản xuất để làm căn cứ xác định 

đối tượng dự án. 

- Về quy mô công suất: Đề nghị xác định theo đơn vị m2/năm để phù hợp 

với căn cứ phân loại dự án (Hiện nay trong hồ sơ đang tính theo đơn vị 

m3/tháng). Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ dự án đầu tư cơ sở sản xuất ván ép có công suất từ 

100.000 m2/năm trở lên có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và phải lập 

báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

  - Về nội dung giải trình về công nghệ: Đề nghị bổ sung nội dung giải trình 

về công nghệ trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại 

khoản 1, điều 16, Luật Chuyển giao công nghệ: Phân tích và lựa chọn phương 

án công nghệ; Tài liệu chứng minh công nghệ đã được kiểm chứng (nếu có); 

Điều kiện sử dụng công nghệ; Đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi 

trường (nếu có); Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp 

góp vốn bằng công nghệ. 
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  2. Nhận xét sơ bộ đối với sơ đồ dây truyền công nghệ đề xuất: 

  Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất trình bày trong hồ sơ dự án là công 

nghệ sản xuất ván dán, với các công đoạn chính như tráng keo, ép nguội, ép 

nóng, cắt cạnh, chà nhám, dán mặt. Công nghệ này không thuộc công nghệ hạn 

chế chuyển giao, cấm chuyển giao theo 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 trường hợp dự án thuộc đối tượng 

dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định về bảo vệ môi 

trường thì vẫn thuộc đối tượng phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định 

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

  Thẩm quyền, nội dung, trình tự thẩm định công nghệ thực hiện theo quy 

định tại điều 15, 17, 19 Luật Chuyển giao công nghệ. 

3. Công nghệ sử dụng trong dự án được chuyển giao từ nước ngoài vào 

Việt nam, đề nghị chủ đầu tư thực hiện đăng ký nội dung chuyển giao công nghệ 

đối với các công nghệ nhận chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam theo quy 

định tại Điều 31, Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 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. 

 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 
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