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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Ngày 18/8/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Tờ trình số 355/TTr-BQL
ngày 15/8/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
huyện Nghĩa Hành (đại diện chủ đầu tư) về việc thẩm định công nghệ trạm xử lý
nước thải dự án Đầu tư khẩn cấp dự án tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh
hưởng tại bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ;
Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 24/8/2020,
Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn
thẩm định công nghệ trạm xử lý nước thải thuộc dự án án Đầu tư khẩn cấp dự án
tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng tại bãi chôn lấp rác sinh hoạt
Nghĩa Kỳ. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất với công nghệ xử lý nước thải
của dự án, với điều kiện yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, cụ thể
như sau:
1. Chuẩn xác lại số liệu quá trình tính toán chọn quy mô công suất trên cơ
sở số lô đất của dự án (xã Hành Dũng: 90 lô và xã Hành Thuận: 27 lô).
2. Đề nghị tách riêng nguồn xả nước thải với nước mưa trong quy hoạch
chung của Khu dân cư tại vị trí 1 xã Hành Dũng.
3. Bổ sung mô tả rõ ràng vị trí trạm xử lý nước thải, vị trí điểm xả thải,
nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý phù hợp với Cột B, QCVN
14:2008/BTNMT không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
4. Bổ sung chỉ tiêu dầu mỡ thành phần nước thải đầu vào cần xử lý ở trạm
xử lý thuộc xã Hành Thuận. Bổ sung ngăn tách mỡ của trạm xử lý thuộc xã
Hành Thuận.
5. Chuẩn xác thông số cos nền dự án; tính toán lại kích thước ngăn tách
mỡ; tính toán, chuẩn xác lại kích thước bể điều hòa trạm xử lý số 1 xã Hành
Dũng.
6. Chuẩn xác thông số cos nền dự án; tính toán, chuẩn xác lại kích thước
bể điều hòa trạm; chọn 04 đĩa thổi khí ở bể điều hòa là quá thừa; tính toán thể
tích bể Anoxic là quá thừa; tính toán, chuẩn xác lại thể tích bể chứa bùn cho
trạm xử lý số 2 xã Hành Thuận;
7. Chuẩn xác ghi kích thước các bể xử lý tại Bảng thống kê kích thước các
ngăn (trang 25, 26 – bể tách mỡ, bể MBBR) phù hợp với tính toán.
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8. Bổ sung tháp xử lý mùi vào Danh mục thiết bị đầu tư; Bổ sung bể khử
trùng, bể chứa bùn trong Bảng vẽ mặt bằng trạm xử lý số 1 xã Hành Dũng.
9. Rà soát, chỉnh sửa ký hiệu các bể xử lý phù hợp với công nghệ, kích
thước các bể xử lý phù hợp với tính toán.
10. Đề nghị trạm xử lý số 1 xã Hành Dũng thiết kế, xây dựng theo thiết bị
hợp khối.
Đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo các nội dung trên và
nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 04/9/2020 để Sở Khoa học
và Công nghệ thẩm định theo quy định./.
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