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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Ngày 28/8/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 2608/PH ngày
26/8/2020 của Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Phụng Hoàng (chủ đầu tư) về
việc đề nghị thẩm định công nghệ xử lý nước thải thuộc dự án Khu dân cư phố
chợ Cù Lao, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn;
Để có cơ sở thẩm định về công nghệ đối với dự án này, ngày 04/9/2020,
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 Khu dân cư phố chợ Cù
Lao, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. 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. Bổ sung chuẩn xác vị trí điểm xả nước thải của hệ thống xử lý nước
thải đảm bảo nước thải đầu ra đạt các chỉ tiêu theo Cột B của Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT).
2. Bổ sung đường thu khí từ tất cả các bể xử lý về tháp xử lý mùi trong sơ
đồ quy trình công nghệ.
3. Làm rõ cách tính toán lưu lượng nước đầu vào cần xử lý.
4. Các chỉ tiêu của đầu vào của nước thải lấy theo tài liệu đã nghiên cứu,
đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị tại Việt Nam do đoàn công tác của
Ngân hàng thế giới thực hiện vào tháng 12/2013.
5. Tính toán chuẩn xác các hạng mục xử lý của hệ thống (bể tách mỡ, bể
điều hòa, bể anoxic…), danh mục thiết bị.
6. Thiết bị đo pH nên bố trí tại vị trí bể điều hòa.
7. Nên dùng hóa chất để khử trùng nước thải thay cho màng lọc.
8. Bổ sung quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải phù
hợp với thuyết minh quy trình công nghệ.
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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 15/9/2020 để Sở Khoa học
và Công nghệ thẩm định theo quy định./.
Nơi nhận:

- Công ty CP đầu tư phát triển đô thị
Phụng Hoàng;
- GĐ, PGĐ (Trường);
- Lưu: VT, QLCN.
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