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UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 921/STNMT-CCMT 

V/v xây dựng lò đốt rác thải  sinh hoạt       

tập trung huyện Vũ Quang 

 

Hà Tĩnh, ngày  05  tháng  4  năm 2019 

 
         Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang 

   

  Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 221/UBND-TNMT 

ngày 05/3/2019 của UBND huyện Vũ Quang xin ý kiến về việc lựa chọn lò đốt 

rác thải sinh hoạt tập trung cho huyện. Qua nghiên cứu nội dung văn bản của địa 

phương, đối chiếu với các quy định có liên quan và định hướng về công tác quản 

lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Ngày 04/2/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 905/VPCP-KTN về 

việc tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng lò đốt rác cỡ nhỏ tại Việt Nam, trong 

đó đã giao Bộ TNMT đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác nhập khẩu không 

đảm bảo yêu cầu và đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng, đề 

xuất giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Trên cơ sở đó Bộ 

TNMT đã ban hành QCVN 61-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (có hiệu lực từ ngày 01/5/2016). Ngoài ra, ngày 

13/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1298/BTNMT-TCMT về 

việc tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng lò đốt rác cỡ nhỏ tại Việt Nam trong đó 

đề nghị các địa phương không đầu tư mới lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 

nhỏ hơn 300kg/giờ theo quy định tại QCVN 61-MT:2016/BTNMT.   

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; 

định hướng về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới thì việc 

đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ chỉ là giải pháp tình thế trước mắt 

nhằm giải quyết tình trạng rác thải chưa có nơi xử lý ở các địa phương. Ngày 

25/1/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 610/UBND-XD1 đồng ý chủ trương cho 

Công ty liên doanh Conch Kawasaki- Nhật Bản khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề 

xuất Dự án Đầu tư nhà máy xử lý rác sinh hoạt, sản xuất điện năng. Theo đó, 

UBND tỉnh đã giao các sở ngành liên quan xác định lượng rác thải trên địa bàn 

các huyện chưa có nơi xử lý có thể chuyển về để phục vụ cho nhà máy điện rác 

hoạt động đảm bảo công suất 500 tấn/ngày (trong đó có tính đến một phần lượng 

rác thải phát sinh ở huyện Vũ Quang chưa có nơi xử lý, ngoại trừ lượng rác đã 

được xử lý ở bãi chôn lấp thị trấn Vũ Quang) 

Căn cứ tình hình nêu trên, đề nghị UBND huyện Vũ Quang tính toán lượng 

rác thải phát sinh, thu gom thực tế trên địa bàn để xem xét, cân nhắc kỹ hiện nay 

có cần thiết phải đầu tư lò đốt, từ đó đưa ra quyết định phù hợp, tránh lãng phí 

nguồn ngân sách. Trường hợp cần thiết phải đầu tư lò đốt thì đề nghị UBND 
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huyện Vũ Quang tham khảo các loại lò đốt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng 

như các lò đốt khác trên thị trường (Có Phụ lục tham khảo kèm theo Công văn 

này) và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể. 

Lưu ý: Khi lựa chọn lò đốt cần liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp lò, 

kiểm tra hồ sơ năng lực và các hồ sơ liên quan về công nghệ (lựa chọn lò có công 

suất xử lý tối thiểu 300kg/h), xem kỹ kết quả quan trắc, phân tích chất lượng khí 

thải lò đốt (phải đáp ứng QCVN 61-MT:2016/BTNMT)… Trên cơ sở đó lựa chọn 

loại lò đốt phù hợp với địa phương, chỉ nên chọn những đơn vị đã cung cấp, lắp 

đặt và vận hành lò đốt trên thực tế. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Vũ 

Quang nghiên cứu thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                        KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở KH và CN (để biết); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCMT.                    

                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                        Phan Lam Sơn 
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PHỤ LỤC THAM KHẢO 

Về các loại lò đốt rác không sử dụng nhiên liệu đã và đang sử dụng 

(Kèm theo Văn bản số        /STNMT-CCMT ngày 04/4/2019 của Sở TN&MT) 

 

1. Các loại lò đốt đã lắp đặt trên địa bàn Hà Tĩnh:  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 03 loại lò đốt rác thải sinh hoạt đã lắp đặt, cụ 

thể: 

- Lò đốt rác thải sinh hoạt Sankyo: công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Thái 

Lan do Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Đồng Xanh cung cấp, đã lắp đặt ở 05 

địa phương gồm: Kỳ Tân - Kỳ Anh, Thạch Bằng - Lộc Hà, Đức Long- Đức Thọ; 

Xuân Thành - Nghi Xuân; Phù Việt- Thạch Hà. Loại lò đốt này không sử dụng 

nhiên liệu, đốt bằng không khí tự nhiên, có 02 buồng đốt sơ cấp và thứ cấp, hệ 

thống lấy khí cưỡng bức, lọc và thoát khí thải; chiều cao ống khói từ 9m đến trên 

20m tùy theo công suất lò; tỷ lệ tro sau đốt từ 5÷10% . Lò đốt này có nhiều loại 

với công suất khác nhau, tại Hà Tĩnh mới chỉ lắp đặt các lò Sankyo Nfi 120 công 

suất 500kg/giờ tại Kỳ Tân; lò Sankyo Nfi-05 công suất 300kg/giờ tại Thạch 

Bằng, lò Sankyo Nfi 1.500 công suất 1.000kg/giờ tại Xuân Thành; lò Sankyo GF-

1500 công suất 1.000 kg/giờ tại Bãi rác Phượng Thành xã Đức Long và lò 

Sankyo RS 1000- GFC công suất 1000 kg/giờ tại Phù Việt- Thạch Hà. Qua thực 

tế vận hành lò đốt ở Kỳ Tân- Kỳ Anh cho thấy: các thông số trong khí thải lò đốt 

đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng lấy mẫu, phân tích đạt QCVN 30:2012/BTNMT- 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (tại thời điểm lấy 

mẫu đang áp dụng quy chuẩn này), riêng thông số Dioxin/Furan chưa được lấy 

mẫu phân tích; hiện tại lò đốt ở Kỳ Tân đã ngừng vận hành. Ở Thạch Bằng đã vận 

hành lò đốt Sankyo Nfi-05 công suất 300 kg/giờ từ năm 2015, tuy nhiên lò đã bị 

hư hỏng (gãy ống khói) từ tháng 6/2017, đến nay không còn sử dụng; chưa có kết 

quả phân tích mẫu khí thải lò đốt trong thời gian vận hành. Ở Đức Long- Đức 

Thọ đã lắp đặt lò đốt Sankyo GF-1500 công suất 1.000kg/giờ nhưng chỉ mới vận 

hành từ tháng 3-5/2018, đến nay chưa vận hành lại do không được sự đồng thuận 

của người dân xung quanh; lò Sankyo RS 1000- GFC ở Phù Việt- Thạch Hà đang 

trong giai đoạn lắp đặt, chưa vận hành. Ở lò đốt Xuân Thành đã lấy mẫu khí thải 

lò đốt, kết quả phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc thuộc 

Tổng cục Môi trường thực hiện cho thấy tất cả các thông số phân tích đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.   

- Lò đốt rác sinh hoạt Losiho: công nghệ trong nước, sản xuất tại Nam 

Định do Công ty TNHH Tân Thiên Phú cung cấp, đã lắp đặt 01 lò tại tại xã 

Cương Gián - Nghi Xuân. Lò đốt được thiết kế gồm 02 buồng đốt sơ cấp và thứ 

cấp; sử dụng phương pháp đốt trên cơ sở tự nhiệt phân và tự đốt sinh năng lượng; 

không sử dụng nhiên liệu khác trong quá trình đốt; chiều cao ống khói là 21m. Lò 

đã được lắp đặt tại một số tỉnh thành khác như: Nam Định, Bắc Ninh, Phú Thọ, 

Thái Bình… Lò có nhiều loại với nhiều công suất, tuy nhiên ở Hà Tĩnh mới chỉ 

lắp đặt lò công suất 700kg/giờ. Khí thải lò đốt đã được Trung tâm Quan trắc môi 
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trường Miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường lấy mẫu phân tích vào tháng 

6/2018, kết quả cho thấy các thông số phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 61-MT:2016/BTNMT. 

- Lò đốt công nghệ trong nước: do Công ty TNHH Tràng An Xanh cung 

cấp với công suất 300kg/giờ, đã được lắp đặt tại xã Phù Việt - Thạch Hà từ tháng 

10/2015. Đây là loại lò đốt không sử dụng nhiên liệu, lò có 02 buồng đốt (sơ cấp 

và thứ cấp), 01 băng tải và phễu tiếp liệu để đưa rác vào lò; ống khói của lò đốt có 

chiều cao khoảng 22m; có cửa lấy mẫu khí và sàn thao tác phục vụ lấy mẫu. Khí 

thải lò đốt đã được Viện Công nghệ Môi trường lấy mẫu phân tích, kết quả cho 

thấy các thông số phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 61-

MT:2016/BTNMT. 

2. Các loại lò đốt đã lắp đặt ở một số địa phương khác trên toàn quốc: 

 Qua tìm hiểu thông tin ở một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc cho thấy 

hiện nay trên địa bàn toàn quốc ngoài các loại lò đốt đã lắp đặt ở Hà Tĩnh như đã 

nêu trên còn có nhiều loại lò đốt rác thải sinh hoạt, trong đó có một số lò đã được 

một số địa phương sử dụng như:   

- Lò đốt rác thải sinh hoạt CNC do Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ 

T-Tech Việt Nam sản xuất và cung cấp. Đây là công nghệ sản xuất trong nước,  

không sử dụng nhiên liệu, với nhiều công suất từ 330-5.000 kg/giờ, thiết kế gồm 

2 buồng đốt sơ cấp và thứ cấp, nhiệt độ buồng đốt sơ cấp ≥400
0
C và buồng đốt 

thứ cấp ≥950
0
C, chiều cao ống khói trên 20m, có băng tải và cấp rác bằng máy. 

Lò đốt này đã được lắp đặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong đó có: Quảng Bình, 

Nghệ An, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định, Long An, Trà Vinh, Hà 

Nội. 

- Lò đốt rác thải sinh hoạt do Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường 

VN sản xuất và cung cấp. Đây là công nghệ sản xuất trong nước, không sử dụng 

nhiên liệu, với nhiều công suất đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. Lò được 

thiết kế gồm 2 buồng đốt sơ cấp (650-900
0
C) và thứ cấp (950-1200

0
C), có hệ 

thống xử lý khí thải, bẫy bụi, ống khói lò đốt cao ≥25m. Hiện tại lò đốt đã được 

lắp đặt ở một số tỉnh, thành phố như: Hưng Yên, Thừa Thiên Huế và đang dự 

kiến lắp đặt ở các tỉnh: An Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Giang, TP Hồ Chí 

Minh… Trong đó, lò đốt nhãn hiệu QT01 của Công ty Cổ phần Năng lượng và 

Môi trường VN đã được Bộ KH&CN thẩm định công nghệ lò đốt chất thải rắn 

sinh hoạt và kết quả  phân tích khí thải lò đốt trong thời gian vận hành thử nghiệm 

ở các tỉnh Hưng Yên, Thừa Thiên Huế nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

61-MT:2016/BTNMT.  

- Ngoài ra, còn có nhiều loại lò đốt rác sinh hoạt do các Công ty khác cung 

cấp như Công ty TNHH khoa học công nghệ và BVMT Stepro; Công ty TNHH 

thiết bị nhiệt Đồng Tâm; Công ty TNHH cơ khí Gia Trường; Công ty CP cơ khí 

Môi trường Việt Nam; Công ty CP lò, thiết bị đốt và xử lý môi trường Việt 

Nam… Thông tin về sản phẩm lò đốt do các Công ty này cung cấp có thể xem 

trên internet và liên hệ trực tiếp với Công ty./.  
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