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V/v tham gia ý kiến thẩm định điều 
chỉnh dự án đầu tư thu gom, vận chuyển 
và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng lò đốt 
bằng không khí tự nhiên SANKYO NFI-

05 (120) SERIES 3 NEW 2013  
 

 
Lạng Sơn, ngày  07 tháng 3 năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 227/SKHĐT-DNKTTT 
ngày 04/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định điều 
chỉnh dự án đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng lò đốt 
bằng không khí tự nhiên SANKYO NFI-05 (120) SERIES 3 NEW 2013, sau khi 
nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

Theo hồ sơ dự án gồm 03 nội dung cần điều chỉnh gồm: (1)Thay đổi 
người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do đã thay 
đổi người đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (2) Thay đổi 
tên dự án thành “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng lò đốt 
bằng không khí tự nhiên SANKYO NFI-05(120) SERIES 3 NEW 2013 và lò 
đốt SH-2000-TL”. (3) Bổ sung 01 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt kết hợp sàn sấy 
và sàn đốt, mã hiệu SH-2000-TL tại thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn do chủ đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.  

Đối với nội dung (1) và (2) Sở Khoa học và Công nghệ không có ý kiến bổ 
sung. Riêng nội dung (3) Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến cụ thể như sau: 

1. Đối với công nghệ Lò đốt chất thải rắn SH-2000-TL trình bày trong hồ 
sơ dự án, do Công ty TNHH xây dựng Thành Linh nghiên cứu, chế tạo có các 
thông số kỹ thuật: Công suất lò là 2000 kg/h (>300 kg/h). Lò đốt được thiết kế 
có 02 buồng đốt sơ cấp và thứ cấp. Nhiệt độ đốt của buồng đốt thứ cấp ≥ 950oC. 
Thời gian lưu cháy ≥ 2s. Khí thải ra khỏi buồng đốt thứ cấp được giảm nhiệt độ 
nhanh, tách bụi, hấp thụ hơi axit bằng thiết bị đa chức năng. Đối chiếu với Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về lề đốt chất thải rắn sinh hoạt QCVN 61-
MT:2016/BTNMT thì các thông số trên đáp ứng các thông số kỹ thuật cơ bản 
của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (quy định tại mục 2.1.4 của QCVN 61-
MT:2016/BTNMT). Tuy nhiên, trong hồ sơ dự án chưa cung cấp được các tài 
liệu chứng minh công nghệ đã được kiểm chứng về sự phù hợp của các các 
thông số kỹ thuật của thiết bị với quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT. Do 
vậy, Sở Khoa học và Công nghệ không có đủ cơ sở để đánh giá sự phù hợp của 
công nghệ trên với quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ hiện hành. Đề nghị chủ đầu 
tư tiến hành đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp qui và 
công bố hợp quy theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và 



Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố 
hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật. 

2. Đối với lò đốt SANKYO NFI-05 (120) SERIES 3 NEW 2013 đã được cấp 
Giấy chứng nhận đầu tư trước khi  quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT có 
hiệu lực thi hành (Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 23/01/2014, Giấy chứng 
nhận thay đổi lần 02 ngày 22/10/2015).  

Tại mục 5.1 của QCVN 61-MT:2016/BTNMT quy định: Lò đốt CTRSH đã 
chính thức hoạt động trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực được tạm thời miễn 
áp dụng quy định tại Mục 2.2 trong thời gian 06 (sáu) tháng và các quy định 
khác tại Quy chuẩn này với thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày Quy chuẩn này có 
hiệu lực.Đề nghị Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện quy định trên đối với 
các lò đốt SANKYO NFI-05 (120) SERIES 3 NEW 2013 đang hoạt động. 

Trên đây ý kiến góp ý của Sở Khoa học và 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 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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