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Số:  185 /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý đề xuất thay đổi, điều chỉnh 

công trình bảo vệ môi trường của Công ty 
Cổ phần Xi măng Đồng Bành và Công ty 
TNHH Long Tân Lạng Sơn do với báo 

cáo ĐTM đã được phê duyệt 

Lạng Sơn, ngày 20  tháng 3 năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 298/STNMT-BVMT 
ngày 13/03/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý đề xuất thay 
đổi, điều chỉnh công trình bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Xi măng 
Đồng Bành và Công ty TNHH Long Tân Lạng Sơn so với báo cáo ĐTM đã 
được phê duyệt. Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối 
với lĩnh vực quản lý của ngành như sau: 

 1. Đối với đề xuất của Công ty TNHH Long Tân Lạng Sơn  

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: Xây dựng thêm hệ thống xử lý nước thải 
sản suất có công suất 10 m3/ngày đêm. Công nghệ được lựa chọn là “Phương 
pháp kết hợp sinh học hiếu khí MBBR”, xử lý các thành phần gây ô nhiễm 
trong nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT(cột B). 

- Ý kiến về công nghệ sử dụng: Giải pháp công nghệ đề xuất đề nghị điều 
chỉnh không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và cấm chuyển 
giao (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 một số điều của Luật Chuyển giao công 
nghệ).  

- Sở KHCN cơ bản đồng ý với đề nghị điều chỉnh. Tuy nhiên nội dung 
cần lưu ý: Theo nội dung Công văn số 02/CV-LTLS ngày 20/3/2019, hệ thống 
xử lý nước thải hiện nay đang sử dụng có nhược điểm là “hạn chế trong xử lý 
cặn và nhiệt độ nước thải; có thể mất khả năng xử lý nếu quá tải gây ảnh hưởng 
đến chất lượng nước xử lý”. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có hướng 
dẫn đối với đơn vị để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trong thời gian hệ 
thống xử lý nước thải mới chưa đưa vào sử dụng. 

2. Đối với Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành 

- Nội dung đề xuất điều chỉnh: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành đề 
nghị điều chỉnh các nội dung đối với các hạng mục về xử lý nước chảy tràn; 
nước thải sản xuất; nước thải phòng thí nghiệm; nước thải sinh hoạt; mở rộng hệ 
thống bể lắng 03 ngăn tách cặn. 

- Ý kiến về công nghệ sử dụng: các nội dung đề xuất đề nghị điều chỉnh 
không thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao 
(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 một số điều của Luật Chuyển giao công 
nghệ).  

- Sở KHCN cơ bản đồng ý với đề nghị điều chỉnh. Tuy nhiên, nội dung đề 
nghị Công ty cần lưu ý chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau: 

+ Đối với sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: nguồn nước thải tiếp 
nhận vào hệ thống có cả nước thải của phòng Lab (phòng thí nghiệm) là không 
thống nhất với nội dung đề nghị thay đổi của Công ty Cổ phần Xi măng Đồng 
Bành tại Công văn số 53/CV-XMĐB ngày 6/3/2019 trong đó nguồn thải của 
phòng thí nghiệm có những đặc tính nguy hiểm sẽ được thu gom và thuê đơn vị 
có chức năng đem đi xử lý. Đề nghị Công ty làm rõ nội dung này. 

+ Đề nghị bổ sung xuất xứ công nghệ nhận chuyển giao, các tài liệu kiểm 
chứng hiệu quả của công nghệ đã được áp dụng (nếu có). 

+ Đối với nước thải sản xuất, đề nghị lưu ý nên bổ sung hệ thống tách 
dầu, cặn đối với nước thải sản xuất, trước khi đưa trở lại công đoạn sản xuất. 

3. Đối với các công nghệ tiếp nhận chuyển giao nếu có xuất xứ từ nước 
ngoài, Chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký nội dung chuyển giao công 
nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ. 

 Trên đây ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Tài nguyên 
và Môi trường xem xét tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Trần Hữu Đắc 
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