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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SKHCN-QLCN 

V/v góp ý hồ sơ đề  thiết kế bản vẽ thi 

công xây dựng công trình: Khách sạn 

SOJO và Thương mại du lịch Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày      tháng  3  năm 2021 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 277/SXD-QLXD 

ngày 03/3/2021 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ 

thi công xây dựng công trình: Khách sạn SOJO và Thương mại du lịch Lạng 

Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH làm chủ đầu tư. Sau 

khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực 

ngành quản lý như sau:  

  1. Mục tiêu của dự án là xây dựng khách sạn 3 sao với tổng số 119 phòng, 

đầu tư xây dựng tòa nhà 5 tầng phục vụ các hoạt động kinh doanh, thương mại, 

dịch vụ. Dự án không thuộc đối tượng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng công 

nghệ hạn chế chuyển giao hoăc̣ dự án đầu tư xây dưṇg có nguy cơ tác động xấu 

đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng 

công nghệ. Do vậy trong giai đoạn Quyết định đầu tư, dự án không phải thực 

hiện thẩm định công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ (quy 

định tại điểm a, khoản 3, điều 13, Luật Chuyển giao công nghệ). Việc thẩm định 

về công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp luâṭ về xây dựng (quy định 

tại điểm b, khoản 3, điều 13, Luật Chuyển giao công nghệ). 

  2. Đối với công nghệ xử lý nước thải dự kiến sử dụng 

 Công nghệ xử lý nước thải đề xuất sử dụng trong dự án là công nghệ xử lý 

sinh học AO-MBBR gồm các công đoạn xử lý thiếu khí, hiếu khí trong đó sử 

dụng kĩ thuật vi sinh dính bám trên lớp vật liệu mang di chuyển, kết hợp với hóa 

chất khử trùng để xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường. Công 

nghệ này có ưu điểm là tiết kiệm diện tích xây dựng, hiệu suất xử lý cao do mật 

độ vi sinh cao, vận hành đơn giản… Công nghệ này hiện nay đang được ứng 

dụng để xử lý nước thải sinh hoạt ở nhiều địa phương. 

 Kính gửi Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM  ĐỐC 
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