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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&ĐMST 
V/v góp ý đề xuất dự án An Lạc Viên Chi 

Lăng 

 

   Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 236/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 14/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý 

kiến thẩm định đề xuất dự án An Lạc Viên Chi Lăng. 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: 

I. Thông tin của dự án 

1. Tên dự án: An Lạc Viên Chi Lăng 

2. Nhà đầu tư: Công ty TNHH xây dựng Thành Đô Lạng Sơn 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mai Sao và xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

4. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng và chôn cất sau hỏa táng văn minh, hiện 

đại, tiết kiệm và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường 

5. Công nghệ sử dụng 

- Tên công nghệ: Lò hỏa táng Crawford Deluxe C1000S  

- Xuất xứ công nghệ: Hãng Crawfold, Mỹ 

- Lò hỏa táng sử dụng công nghệ lò khởi động nóng, sử dụng nhiên liệu 

ga hóa lỏng LPG, gồm 02 buồng đốt, có hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo quy 

chuẩn kỹ thuật hiện hành trước khi thải ra môi trường. 

- Tình trạng sử dụng: Lò hỏa táng được nhập khẩu mới, chưa qua xử 

dụng. 

II. Ý kiến góp ý cho dự án 

- Công nghệ lò hỏa táng sử dụng trong dự án là công nghệ lò hỏa táng 02 

cửa Crawford Deluxe C1000S của hãng Crawford có xuất xứ từ Mỹ. Lò hỏa 

táng sử dụng nhiên liệu Gas hóa lỏng LPG, gồm 02 buồng đốt, có hệ thống xử lý 

khí thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành trước khi thải ra môi trường. Đối 

chiếu với 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 Luật Chuyển giao công nghệ, công 

nghệ lò hỏa táng Crawford Deluxe C1000S của hãng Crawford không thuộc 

danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, công nghệ cấm chuyển giao. 
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- Về sự phù hợp của công nghệ được lựa chọn 

Công nghệ, thiết bị lò hỏa táng Crawford Deluxe C1000S có các thông số 

kỹ thuật (như: nhiệt độ buồng đốt, nhiệt độ vỏ lò, thời gian lưu cháy, tiêu chuẩn 

khí thải ra môi trường, chiều cao ống khói...) đáp ứng quy định tại Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế QCVN 02:2012/BTNMT (hiện nay 

đang được áp dụng đối với lò hỏa táng). Thiết bị lò hỏa táng được sản xuất đồng 

bộ từ hãng Crawford của Mỹ, có công suất đốt lớn, thời gian hỏa táng nhanh.  

Do vậy công nghệ lò hỏa táng Crawford cơ bản phù hợp với mục tiêu, quy mô 

của dự án đã đề ra. 

- Việc chứng minh công nghệ đã được kiểm chứng 

Hồ sơ dự án đã cung cấp được các tài liệu minh chứng công nghệ lò hỏa 

táng Crawford Deluxe C1000S đã được sử dụng tại nhiều địa phương trong 

nước như: Công viên nghĩa trang Tiền Giang; Nghĩa trang Du Sinh, thành phố 

Đà Lạt; Trung tâm hỏa táng Đa phương, thành phố Hồ Chí Minh; Nghĩa trang 

phía bắc thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa... Các kết quả kiểm định các mẫu 

khí thải tại các cơ sở sử dụng lò hỏa táng Crawford đều nằm trong giá trị cho 

phép thải ra môi trường theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

02:2012/BTNMT. 

Các nội dung giải trình về công nghệ là phù hợp trong giai đoạn xem xét 

quyết định chủ trương đầu tư. Do vậy, đối với nội dung giải trình về công nghệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ nhất trí với chủ trương thực hiện dự án. Đề nghị Chủ 

đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục thẩm định về công nghệ trong giai đoạn quyết 

định đầu tư được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 13, Luật Chuyển giao công 

nghệ.  

Trong trường hợp, công nghệ sử dụng trong dự án được chuyển giao từ 

nước ngoài vào Việt Nam, chủ đầu tư cần thực hiện việc đăng ký chuyển giao 

công nghệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao 

công nghệ theo quy định tại Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

 Trên đây là nội dung tham gia ý kiến góp ý dự án An Lạc Viên Chi Lăng, 

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 

 

 
 

 
Trần Quốc Anh 
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