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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: 40 /SKHCN-QLCN 

V/v góp ý dự thảo báo cáo đề xuất triển 
khai thực hiện dự án Lò đốt xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã theo 

Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 
26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi trường  
 

 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 

51/STNMT-BVMT ngày 11/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 
xin ý kiến góp ý dự thảo báo cáo đề xuất triển khai thực hiện dự án Lò đốt xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 
26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Dự thảo báo cáo của Sở TN&MT) 

Sau khi nghiên cứu Dự thảo báo cáo của Sở TN&MT, Sở Khoa học và 

Công nghệ có ý kiến góp ý như sau: 

1. Việc đầu tư thực hiện dự án xử lý rác thải bằng các lò đốt rác đảm bảo 

quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường 

từ nguồn rác thải sinh hoạt tại các xã, khu vực khó khăn là hết sức cần thiết, góp 

phần hoàn thành Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. 

2. Công nghệ sử dụng là lò đốt T-Tech 1000 do Tập đoàn công nghệ T-

Tech Việt Nam sản xuất. 

- Căn cứ kết quả thử nghiệm các mẫu khí thải lò đốt do Tập đoàn công 

nghệ T-Tech Việt Nam sản xuất, lắp đặt tại một số địa phương cho thấy các 

thông số ô nhiễm trong mẫu khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép quy định 

tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt QCVN 61-

TM:2016/BTNMT. 

- Về công suất khai báo của thiết bị là 1000 kg/h cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu xử lý rác nay tại các khu vực triên khai dự án. 

 3. Một số lưu ý: 
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- Để có thêm thông tin về công nghệ sử dụng đề nghị Tập đoàn công nghệ 

T-Tech Việt Nam bổ sung thêm tài liệu chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm 

Lò đốt T-Tech 1000. 

- Việc chuyển giao công nghệ sử dụng lò đốt rác thải sinh hoạt T-Tech có 

sử dụng ngân sách nhà nước, do đó phải đăng ký chuyển giao công nghệ theo 

quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Đề nghị chủ đầu tư nghiêm 

túc thực hiện khi triển khai dự án. 

 Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Hữu Đắc 
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