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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Ngày 24/02/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 30/HT ngày
19/02/2020 của Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến (chủ đầu tư) về việc đề
nghị thẩm định công nghệ hệ thống xử lý nước thải dự án Khu dân cư kết hợp
chỉnh trang đô thị phía Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng
Ngãi. Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 27/02/2020,
Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn
thẩm định công nghệ hệ thống xử lý nước thải dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh
trang đô thị phía Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng. Theo
đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải của dự án với
điều kiện yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản Hợp Tiến bổ sung, hoàn thiện lại
hồ sơ, cụ thể như sau:
1. Bổ sung dự báo nguồn nước thải từ hoạt động trên đất giáo dục làm sơ
cở tính toán chọn công suất của trạm xử lý.
2. Bổ sung, làm rõ vị trí xã thải của trạm xử lý phù hợp với Cột B của
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT)
khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3. Bổ sung nguồn tài liệu khoa học đã được công bố đối với các thông số
đầu vào nước thải cần xử lý để tính toán.
4. Bổ sung nguồn tiếp nhận nước thải đầu vào của hệ thống xử lý gồm 02
loại (nước thải sinh hoạt và nước thải sau hầm tự hoại), thiết bị xử lý mùi (bồn
xử lý mùi) và đường dẫn thu gom khí thải phát sinh từ hệ thống về thiết bị xử lý
mùi để xử lý trong sơ đồ quy trình công nghệ.
5. Bổ sung làm rõ trạm xử lý nước thải có 02 bể gom (01 bể ở trạm xử lý
và 02 bể ở trạm trung chuyển) trong sơ đồ công nghệ và thuyết minh quy trình
công nghệ và làm rõ giải pháp xử lý mùi ở bể gom của trạm bơm trung chuyển
6. Bổ sung, làm rõ thuyết minh quy trình công nghệ phù hợp với sơ đồ
quy trình công nghệ; Thuyết minh làm rõ nguyên lý hoạt động của bồn xử lý
mùi bằng ozon.
7. Bổ sung tính toán và chọn thông số kỹ thuật các thiết bị trong hệ thống
xử lý nước thải phù hợp với các thông số thiết bị trong Bảng danh mục thiết bị;
Bổ sung thông tin về thể tích, thời gian lưu nước của các bể xử lý trong Bảng
tổng hợp các bể xử lý.
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8. Bổ sung thiết bị đo PH và thông tin xuất xứ, năm sản xuất các thiết bị
trong Danh mục thiết bị dự kiến đầu tư.
9. Bổ sung, làm rõ và chuẩn xác: Ký hiệu, kích thước, đường ống, mặt cắt
các bể xử lý trong Bảng vẽ sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý.
10. Bổ sung quy trình vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải.
Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản Hợp
Tiến bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và nộp lại cho Sở Khoa
học và Công nghệ trước ngày 12/03/2020 để Sở Khoa học và Công nghệ thẩm
định theo quy định./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH BĐS Hợp Tiến;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Trường
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