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V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án
đầu tư Trang trại chăn nuôi
công nghệ cao Cam Tuyền 2

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 2272/SKH-DN ngày
12/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc tham gia ý kiến
thẩm định dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi Công nghệ cao Cam Tuyền 2” (gọi
là Dự án) tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị của Công ty Cổ phần
Xây lắp và Thương mại An Bảo. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công
nghệ có ý kiến như sau:

1. Về Công nghệ.
- Thuyết minh Dự án đã mô tả sơ bộ một số các quy trình hoạt động của dự
án. Tuy nhiên, dự án chưa làm rõ các quy trình chăn nuôi, quy trình trồng cỏ làm
nguyên liệu, quy trình chế biến thức ăn.
- Dự án cần bổ sung đầy đủ mô tả các tiêu chí xác định dự án, phương án
sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo danh mục
tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục
sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, để có đủ cơ sở kết luận
dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
- Công nghệ sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời thuộc danh mục
công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Phụ lục I quy định tại 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.
2. Về Thiết bị.
Danh mục trang thiết bị được đầu tư mới, thông số kỹ thuật của máy móc,
thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ được mô tả đầy đủ và có xuất xứ chủ
yếu ở Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Italia.
3. Kết luận và kiến nghị.
- Trường hợp dự án có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng, cần tuân thủ theo quy định tại Quyết định số
18/2019/QĐ-TTg 19/04/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
- Sở Khoa học và Công nghệ đồng ý với đề xuất công nghệ của dự án
“Trang trại chăn nuôi Công nghệ cao Cam Tuyền 2” trong giai đoạn quyết định
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chủ trương đầu tư do Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo làm chủ
đầu tư.
- Chủ đầu tư sau khi được chấp nhận chủ trương đầu tư phải hoàn thiện các
hồ sơ của dự án và tiến hành các thủ tục thẩm định công nghệ (giai đoạn quyết
định đầu tư) theo quy định của Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2017./.
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