
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHA WET NAM 
TINH BA R4A — VUNG  TAU Dc Ip - Tir do - Hanh phñc 

S&.  .Q /20191QD-UBND Ba Rja — Vüng Tàu, ngày)2/(hángJ... nám 2019 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy ch quãn I, vn hành h thông quan trãc ntc thai Va 

khI thai tr dng, lien tiic trên da bàn tinh Ba R!a  — Vüng Tàu 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA 114A - VUNG TAU 

Can cz'r Lut T ch&c chInh quyn dja phito'ng ngày 19 tháng 6 nãm 2015, 

Can ct Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp lugt ngày 22 tháng 6 nãm 
2015, 

Can cz'r Luçt Báo v môi trw&ng ngày 23 tháng 6 nám 2014; 

Can cz Lut Do hr&ng ngày 11 tháng 11 nãm 2011, 

Can ct- Nghj djnh sd 38/2015/ND-C? ngày 24 tháng 4 nãm 2015 cza C'hinh 
phz ye quán l chat thai và phê liçu, 

Can thNghj djnh s 105/2016/ND-C? ngày 01 tháng 7 nám 2016 cta C'hinh 
phz quy djnh ye diêukin hogt dng cüa to ch&c kiêm djnh, hiu chuán, thz'c nghim 
phwong tin do, chuán do hrOng; 

àn cz Thông tu' s 35/2015/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 nám 2015 cza Bô 
tru'óng Bç5 Tài nguyen và Môi tru'&ng ye báo v mOi tru'àng khu kinh tê, khu cOng 
nghip, khu chê xuát, khu cong ngh cao, 

Can cz Thông tu' sO' 43/2015/TT-BTNMTngày 29 tháng 9 nám 2015 cüa Bô 
tru'ó'ng Bó Tài nguyen và MOi trw&ngvê báo cáo hin trgng môi fru&ng, b3 chi thj 
mOi tru'&ng Va quán ly sO lieu quan träc mOi trwàng, 

Can c& Thông tu'sO' 31/2016/TT-BTNMTngày 14 tháng 10 nám 2016 cia Bó 
trlr&ng Bó Tài nguyen và MOi tru'O'ng ye báo v mOi trwàng cym cong nghip, khu 
kinh doanh, djch vy 41p  trung, lang nghê và co sà san xuát, kinh doanh, djch vy; 

Can cii- Thông tu' sO' 2 4/201 7/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 näm 2017 cia Bô 
tru'&ng Bô trithng Bô Tài nguyen và Môi tru'àng quy djnh kj7 thut quan trác môi 
tru'&ng, 

Theo d nghj cia Giám dO'c S& Tài nguyen và Mói tru'O'ng tgi TO' trInh 
so 1225/TTr-STNMT ngày 04tháng 3 nãrn 2019 ye vic Quyêt d/nh ban hành Quy 
chê quán l, vn hành h thông quan trác ntthc thai và k/il thai ty d5ng, lien tuc 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 
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QUYET D!NH: 

Diu 1.Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch quãn 1, vn hành h 
thông quan träc ni.r&c thai và khI thai tir dng, lien tic trên dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu. 

.A . . Dieu 2. Hiçu hc thi hanh 

Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày 01 tháng 4 nàm 2019. 

Diu 3. To chuc thrc hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tmnh, Giám ctc các Sâ: Tài nguyen va 
Môi tnr?Yng, Khoa h9c và Cong ngh, Tài chInh; Giám dôc Cong an tinh; Tru&ng 
Ban Quân 1 các khu cong nghip; ChU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô; Thu trithng các thin vj diigc giao quãn 1, 4n hành h thông quan träc 
nurc thai và khI thai tr dng, lien tl:ic và các Chu nguôn thai thuc dôi tirçlng phãi 
lap dt h thông quan träc rn.róc thai và khI thai tir dng, lien tic chju trách nhim 
thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nci nItIn 
- Nhi.r Diêu 3; 
- VAn phOng ChInh phU; 
- B Tài nguyen và MOi tri.rmg; 
- B Tu pháp (Ciic KTVB); 
- TTr Tinh üy, TTr HDND tinh; 
- Dean Dai biêu Quôc hi tinh; 
- ChU tjeh, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh và các to chrc dean the cap tinh; 
- Si Tu pháp (KTVB); 
- Dài PITH tinh, Báo Ba Rja — VUng Tàu; 
- Trung tam Cong báo - Tin hçc tinh; 
- Liru: VT, STNMT (75). 

A Le Tuan Quoc 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p  —  Tr do — Hnh phüc  

QUY CHE 
Quãn I, vn hành h thng quan trc nurore thai và 

khI thai tir dng, lien tiic trên da  bàn tinh Ba R!a  — Vüng Tàu 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh só'..Q'.. /2019/QD-UBND 
ngày2Uliáng?.närn 2019 cza Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vung Tàu,) 

Chtro'ng I 
QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Ph,m vi diu chinh và di ttrçrng áp dijng 

1. Pham vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh nguyen tc hoat  dng, vn hành, yeu cu k thut di 
vài h thông quan trãc nuâc thai và khI thai tr dng, lien tvc;  Quy djnh trách 
nhim cüa cci quan quãn 1 nhà nuóc và Chü nguôn thai trong vic quãn l, v.n 
hành h thông quan träc nithc thai và khI thai ti,r dng, lien tic; Quy djnh ye cánh 
báo, nhäc nba và xü l vi phim trong hojt dng, vn hành h thông quan träc 
niróc thai và khI thai tir dng, lien tiic. 

2. Dôi tuqng áp dicing 

a) S Tài nguyen và Môi trtRing, Sâ Khoa h9c và Cong ngh, Sâ Tài chinh; 
Ban quàn l các khu cong nghip; Cong an tinh; Uy ban nhân dan các huyn, thj 
xâ, thành phô trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

b) Chü ngun thai thuc di tuqng phãi 1p dt h thng, thit bj quan trc 
nuâc thai và khI thai t%r dng, lien tVc  theo quy djnh cüa pháp lut trên dja bàn tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu. 

c) Các t chüc, cá nhân khác có lien quan dn vic quãn l, vn hành h 
thông quan träc môi trithng tir dng, lien tiic. 

Diu 2. Giãi thIch tir ngfr 

Trong Quy ch nay, các tü ngtt duâi day dirge hiu nhir sau: 

1. Quan trc tw d5ng, lien tc là qua trInh do, phân tIch lien tc theo thyi 
gian các thông so môi tnrang bang các thiêt bj do hoc phân tIch tr dng. 

2. He thong quan tr& t- d5ng, lien tyc là h thng ma, bao gm các Tram 
ci s&, Tram trung tam và các dithng truyên dü 1iu. 

3. Trgrn cc' sà là các tram quan trc tir dng, lien tic dircic kt ni và truyn 
dr lieu quan träc ye Trm trung tam. Trm co s& gôm có trm co s do Nhà nu&c 
du tu kinh phi 1p dt và tram co sa do Chü nguôn thai tr lap dt. 

4. Tram trung tam là noi tip nhn và xCr l thông tin, dU 1iu do các Tram 
cci sâ cung cap; giám sat hot dng các Trtm cci sa. 
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5. Dgc tInh /c9 thut là nhüng dc dim và tInh nàng k5 thut c bàn v do 

luing cua thiêt bi quan träc tu dông, hen tuc Cac dAc tinh k thuât ducc quy dinh 
trong Quy chê nay là giá trj tôi thiêu can dt duqc cüa thiêt bj. 

Chiro'ng II 
YEU CAU K'' THUtT VA KET NOI DCI' LIEU H THÔNG 

QUAN TRAC NIXOC THAI vA Kill THAI TIJ DQNG, LIEN TUC 

Diu 3. Nguyen tc hot dng và yêu cu k5 thut 

1. H thng quan trc nithc thai và khI thai ti,r dng, lien tiic phãi diiqc du 
tu, lap dt dông b k thut, báo dam cho vic 4n hành hot dng lien tic, on 
djnh 24/24 gRi. 

2. Các yêu cu cUa h thng quan tr.c ntrOc thai và khI thai t%rdng, lien tic 
ducic ap diing thixc hin theo quy djnh ti Chuong IV Thông ttr so 24/2017/IT-
BTNMT ngày 01 tháng 9 näm 2017 cUa Bô trithng B Tài nguyôn và MOi truxng 
Quy djnh k thut quan träc môi triRing (sau day gi tat là Thông tir so 
24/201 7/TT-BTNMT). 

•A A A A ..( . _. Dieu 4. Yeu cau ye ket noi dir hçu 

Các Chü ngun thai sau khi hoàn thành vic l.p d.t h thng quan trc mrâc 
thai và khI thai ti1 dng, lien t11c phâi thirc hin kêt nOi dtt lieu  ye Tram trung tam 
tai Si Tài nguyen và Môi tnr?ng (dt ti Trung tam Quan träc Tài nguyen và Môi 
trumg) dê quãn 1 dü lieu, giám sat qua trInh xâ thai. Vic kêt nôi di lieu quan 
trc môi tmng ti,r dng, lien tiic cüa các ChU nguôn thai duçcc th1rc hin theo trInh 
t1r sau: 

1. Sau khi hoãn thành 1p d.t h thng quan trc nuâc thai và khi thai tir 
dông, lien tuc, Chü nguôn thai có trách nhirn kiêm djnh, hiu chuân và vn hãnh 
thu nghim dê kiêm tra tInh on djnh cüa h thông. 

2. Tnróc khi h thng quan trc rn.r&c thai và khi thai tir dng, lien t11c duçic 
dua vào 4n hành chInh thi'rc, Chü nguôn thai phâi gi:ri ho so ye Si Tài nguyen va 

Môi trung. Thành phân ho so dôi vài h thông quan tràc rnrâc thai tir dng, lien 
tiic theo quy djnh tai  khoân 5 Diêu 50 cüa Thông ti.r sO 24/2017/TT-BTNMT và ho 
so dOi vói h thông quan träc khI thai tr dng, lien tVc  theo quy djnh tai  khoán 5 
Diêu 53 cüa Thông tix so 24/2017/TT-BTNMT. 

3. S& Tài nguyen và Môi trithng t chüc kim tra thirc t v diu kin hot 
dng cüa h thông quan träc nuâc thai và khi thai tir dng, lien tc tai  tram co s 
do Chü nguOn thai dâu tu. Trung hçip h thông quan trac ni.râc thai và khI thai tir 
dng, lien tiic ti Tram co so dü diêu kin hoat dng thi cho phép ket nôi ye Tram 
trung tam và xác nhn vic kêt nOi. TruOng hçp không dü diêu kiin, SO Tài 
nguyen và Môi truOng yêu câu Chñ nguOn thai khàc phiic theo quy djnh. 

Diu 5. Yêu cu v nhn, truyn và quãn 1 dü 1iu 

Thirc hin theo huOng dan, quy djnh tti Chuong V Thông tu so 
24/201 7/TT-BTNIMT. 
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Chtro'nglll 
CONG TAC QUAN LY, VN HANH H THONG 

QUAN TRAC NIXOC THAI vA KB! THAI TV BONG, LIEN TUC 

Biu 6. Nguyen täc quãn 1, 4n hành 

1. Báo dam h thng quan trc nuóc thai và khI thai tir dng, lien tiic diiçic 
báo quân và quán 1 theo dung quy djnh. 

2. Giám sat, kim tra, bâo dam h thng, các thit bj luôn &rçrc hoit dng 
on djnh; v sinh, bâo trI và vic kiêm djnh, hiu chuân dixçic th1rc hin theo dung 
quy djnh pháp 1ut và yêu câu cUa nhà san xuât, hi.rOng dan cüa B Tài nguyen và 
Môi trueing, Bô Khoa h9c và Cong ngh. 

3. Dtr lieu di.rçic theo dôi, xi:r 1 sir c kjp thai; vic báo cáo, chia së dü 1iu 
discc thirc hin theo quy djnh. 

4. Duçic b trI kinh phi d.y dü d duy trI v.n hánh h thng lien tic. 

Biêu 7. Trách nhim cüa don vl quãn I, 4n hành 

1. Trách nhim cüa Si Tài nguyen và Môi tri.rng 

a) Chü trI, phi hçip vâi các cc quan lien quan thirc hin cong tác quán l, 
kiêm tra, giám sat toàn b h thông quan träc niiâc thai và khI thai tr dng, lien 
tic trên dja bàn tinh; rà soát các to chüc, Ca nhân Co nguôn thai thuc dôi tllqng 
phãi thirc hin quan träc rnôi trithng tir dng, lien tVc  dôi vth nithc thai và khI thai 
trên dja bàn tinh dê yêu câu phãi thrc hin lap d1t h thông, thiêt bj quan träc môi 
tr1xing tir dng, lien tic và truyên so 1iu ye Sâ Tài nguyen và Môi truYng theo 
quy djnh. 

b) Chü trI, phi hqp các cci quan lien quan t chüc lam vic vói các t chirc, 
cá nhân d lap dt, 4n hành h thông, thiêt bj quan trAc nuóc thai và khi thai tir 
dng, lien tc d thirc hin kêt nôi so 1iu, niêm phong các thiêt bj có khã näng 
diêu chinh duçrc so lieu do sau khi kêt nôi thành cong. 

c) Trumg hqp phát hin s lieu quan trc tr dng, lien tiic di vói nithc thai, 
khI thai vuqt quy chuân k5' thu.t môi tnr?Yn, thi:rc hin quy trInh cánh báo, nhäc 
nhô, yêu câu Chü nguôn thai thirc hin khäc phic và xem xét xr pht vi phm 
hành chInh theo quy djnh. 

d) Chü tn, phi hçip các cci quan lien quan huâng dn thirc hin các quy 
djnh v quan trác rnrc thai và khI thai tir dng, lien tiic ti Nghj djnh 
so 38/2015/ND-CP ngày 24 tháng 4 näm 2015 cüa ChInh phü ye quân l chat thai 
và ph 1iu (sau day gi tat là Nghj djnh so 3 8fND-CP); Thông tr so 35/201 5ITT-
BTNMT ngày 30 tháng 6 näm 2015 cüa B tru&ng Bô Tài nguyen và MOi trumg 
ye bâo v môi tru&ng khu kinh tê, khu cong nghip, khu chê xuât, khu cong ngh 
cao (sau day gçi tat là Thông tu so 35/2015/TT-BTNMT); Thông tu 
s 31/201 6/TT-BTNIMT ngày 14 tháng 10 näm 2016 cüa B trumg B Tài 
nguyen và MOi tnr&ng ye bão v môi tnthng cim cong nghip, khu kinh doanh, 



4 
djch vii tp trung, lang nghê và cci si san xuât, kinh doanh, djch vii (sau day gçi tat 
là Thông tu so 3 1/2016/TT-BTNMT); Thông tu so 24/2017/TT-BTNMT. 

e) Phôi hçcp các ca quan lien quan trong vic kt ni, chia sè dü 1iu quan 
träc nthc thai và khI thai tir dng, lien tiic tir Tram trung tam dé theo dôi, phiic vi 
cong tác quán l, phông ngüa phát hin và xtr l các hành vi vi phm pháp 1ut ye 
môi truàrng. Phôi hçip vói Chü nguôn thai trong vic kêt nôi, chia sé dtr lieu quan 
träc nuâc thai và khi thai tir dng, lien t11c tir Tram  trung tam bão dam theo quy 
djnh. 

g) B trI nhân lirc th%rc hin quân ly, 4n hành h thng quan tr.c nl.róc thai 
và khI thai tier dng, lien tçic dôi vâi các tram  do nhà nuâc dâu tu; 1p dir trü kinh 
phI hoat dng quãn l, 4n hành h thông quan träc nuâc thai và khi thai tir dng, 
lien ti1c hang näm trInh Ca quan có thâm quyên phê duyt. 

h) Djnh kS'  hoc dt xut thng hçip, báo cáo tInh hInh quán l, vn hành h 
thông quan träc nuOc thai và khI thai t1r dng, lien We cho Uy ban nhân dan tinh, 
B Tài nguyen và Môi trung theo quy djnh. 

2. Trách nhim cUa Sâ Khoa hçc và Cong ngh 

Ph6i hqp vâi Sâ Tài nguyen và Môi trlrng huOng dn, kiêrn tra, giám sat 
cong tác kiém djnh vâ hiu chuân thiêt bj do cüa các tram  quan träc nuâc thai và 
khI thai tir dng, lien We theo quy djnh, nhäm bão dam d tin cy cüa so lieu do. 

3. Trách nhim cüa Ban Quãn l các khu cong nghip 

Phi hçip vâi S Tài nguyen và Môi tnthng trong vic kim tra, k& nM, xir 
l sir cô, chia së di:t lieu quan träc nuâc thai vàkhI thai tr dng, lien tVc  cUa cci 
sâ trong khu cong nghip tir Tram  trung tam dê theo dOi, phiic vi cong tác quàn l. 

4. Trách nhim cüa Cong an tinh 

Chü trI, phôi hçip vOi Sâ Tài nguyen và Môi tnthng các co quan, don vj lien 
quan trong cong tác phông ngira, dâu tranh phOng chông ti pham vi pham pháp 
lut ye môi tnrng. 

5. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thành ph 

a) Phi hqp vth S Tài nguyen và Môi tnthng trong vic chia së di) lieu 
quan trac nuóc thai và khI thai tir dng, lien We cüa các co sâ thuc dja bàn quãn 
l ti) Tram  trung tam dê theo dôi, phic vi cong tác quân l. 

b) Phi hçip vâi S& Tài nguyen và Môi tri.râng kim tra vic du tu, 1p dt 
h thng quan träc nithc thai và khI thai tir dng, lien We  và giám sat qua trInh 4n 
hành, xr l sr cO tai  các  Tram  co sâ thuc dja bàn quãn l. 

Diu 8. Trách nhim cüa Chii ngun thai 

1. Thrc hin vic du tu, 1p dat, 4n hành h thong quan trc nuâc thai và 
khI thai dng, lien tic theo quy djnh cüa Quy chê nay và quy djnh ti Nghj djnh 
sO 38/2015/ND-CP; Thông tu so 35120151TT-BTNMT; Thông tu so 31/2016/TI-
BTNMT; Thông tu so 24/2017/TT-BTNMT. 



5 

2. Chi nguôn thai thuc dôi tuçlng quan trãc nixc thai tçr dng, lien tVc  phái 
lap dt thiêt bj lay mãu tij dng dê lay vã kru rnâu nu'c khi mt trong nhng thông 
so diiçic giám sat vucYt ngirông quy chuân cho phép hoc theo yêu câu cüa c quan 
nba nuó'c có thâm quyên. Chü nguônthãi quan tràc rnró'c thai tçr dng, lien tiic vã 
theo pht.rong an lap dt thiêt bj tr1rc tiêp thI lap dt 01 may ghi hInh (camera) tai  vi 
trI cilia xã cilia h thông xir I ni.r6c thai. ChCi ngun thai quan trc nithc thai t1r 
dng, lien tllc và theo phucing an lap dt thiêt bj gián tiêp thI lap dt 01 camera ben 
trong nhã trim va 01 camera ben ngoài nhà tram tai vl trI cilia xâ cilia h thng xr 
1 nu'âc thai. 

3. Khuyn khIch Chili ngun thai thuc di tuçlng quan träc khI thai t17r dng, 
lien tyc lap dt camera dê cung cap hInh ãnh trirc tuyên tai  vj trI d.t các thiêt b 
quan träc cilia h thông. 

4. Chili ngun thai dã d.0 tu, 1p dt, vn hành h thng quan trc nu'óc thai 
Va khI thai t1r dng, lien t11c truc khi Thông tix so 24/201 7/TT-BTNMT ban hành 
và có hiu lircthi hânh thI phãi thuc hiên dâu tu, lap d.t, vn hành theo quy djnh 
tai Thông tu so 24/201 7/TT-BTNMT. 

5. Chili ngun thai dâ thirc hin l.p dt h thông quan trãc nuOc thai và khI 
thai tir dng, lien tiic nhung chua thirc hin vic ket nôi dê dim vào v.n hãnh chInh 
thüc phái thirc hin theo quy djnh tai  khoán 2 Diêu 4 cilia Quy chê nay. 

6. Bô trI ngithi có trInh d chuyên môn, duçic dào tao  (vn hãnh h thng xI. 

l ni.râc thai, khI thai, vn hânh tram  quan tràc t1r dng, lien tiic) dê quãn l, vn 
hành Tram  co sâ luôn &rc hot dng trong tInh trng on djnh, bInh thu&ng. Chili 
nguôn thai phái có trách nhim phôi hçp chat chê vi Tram  trung tam trong cOng 
tác thu thp thông tin, xii' i so lieu, Ip báo cáo djnh kS',  dt xuât, xii l các van dê 
k5 thut phát sinh trong qua trinh vn hành Tram ca sà; giám sat cong tác hiu 
chuân, báo duOng, bâo trI, silia ch&a, thay the thiet bj, v.t tu tiêu hao theo yêu cau 
ciia ca quan có thâm quyên và hi.niing dn cilia nhâ san xuât. 

7. Duy tn ngun nang krng cho hoat dng cilia Tram  c sii, bao dam giám 
sat nguôn thai chat chë, lien t1ic 24/24 gi; duy trI dithng truyên djch vi Internet 
tôc d cao phic vv truyen so lieu tir Tram  ca s& ye Tram trung tam báo dam tInh 
on djnh, lien tiJc. Trung hp sir cô ye dung truyen do dan vj cung cap dlch  vy 
internet, Chili nguôn thai phái có trách nhim phôi hçip dan vj cung cap djch v1i dê 
khäc phyc vâ báo cáo Sii Tài nguyen vã MOi trithng ye nguyen nhan sir cô, ket qua 
khãc phyc. 

8. Thirng xuyen kim tra, v sinh, djnh ks'  bão trI, bâo duO'ng, thay th các 
thiêt bj de h thông luôn du'c hoat dng on djnh, cung cap hInh ãnh rö rang, kêt 
qua do có d chInh xác cao. 

9. B tn kinh phi thirc hiên viêc kim djnh, hiu chuãn thiêt bj, kiem soát 
chat h.rng cilia h thông quan trãc nithc thai vá khI thai tçr dng, lien tic; chi phi 
phán tIch rnãu kiern tra khi có sçrcO vut quy chuân cho phép; chi phi lap dt và 
thue bao dung truyên internet; bO trI kinh phi theo quy djnh d quan l', vn hánh, 
truyen so lieu tir Tram ca sà ye Tram trung tam,... 
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DiU 9. Cong tác kim tra, giám sat 

1. So Tâi nguyen và Môi tru&ng xây dirng k hoach và phi hqp các don vj 
co lien quan to chüc kiêm tra cong tác quán 1, vn hành, khai thác sO dicing h 
thông quan träc nuOc thai và khI thai tx dng, lien tiic tai  các Tram co sO và khai 
thác si:r ding thông tin dü 1iu quan träc môi tnrOng tai Tram trung tam, djnh kS'  01 
lânlnäm (trO nhitng tnrOng hqp kiêm tra dt xuât khi có sr cô hoc có dâu hiu vi 
pham). 

2. Các ni dung kim tra, giám sat tai  Tram trung tam, Tram co sO 

a) TInh hInh hoat  dng, v.n hành h thng quan trc nuOc thai và khI thai tir 
dng, lien tc cüa Tram  trung tam, Tram co sO. 

b) Vic bão dam diu kin hoat dng cho thi& bj, ngun cp và các thit bi 
luu din dê h thông quan träc nuOc thai và khI thai tir dng, lien tiic luôn duqc 
duy trI 4n hành mt cách bInh thuOng, on djnh. 

c) TInh hInh sO diing thit bj quan tr.c, sO diing thông tin và dtr 1iu quan 
tràc. 

d) Kim tra cong tác sao hxu, hat trü thông tin, dCi lieu. 

e) Cong tác cp nht, kru trü h so: Ghi nht k, cp nht thng kê, tng 
hqp thiêt bj, báo cáo cUa các Tram  co sO và Tram  trung tam. 

g) Vic tuân thu các quy djnh khác ducic nêu tai  Quy chê nay vâ các quy 
djnh cüa pháp lut có lien quan. 

3. Các v..n d phát hin sau khi kim tra phâi duc tng hçip, dánh giá, phân 
tIch mOc d ãnh huOng vOi hoat  dng cüa h thông quan träc nithc thai và khI thai 
tir dng, lien tic dê yêu câu Chu nguôn thai khAc phiic. 

Diu 10. Quy dnh v cong tác xtr I si c v may moe, thit hl,  dirrng 
truyn cüa h thng quan trãc nirO'c thai và khI thai ty' dng, lien tiic 

1. SO Tài nguyen và MOi truOng xO 1 sir c tai Tram trung tam vá tip nhn, 
hithng dn xO l s1x cO tai  các  Tram  co sO. 

2. Khi phát hin có sir c tai Tram co sO, Chü ngun thai phái thic hincác 
bin pháp cô 1p vâ xác djnh nguyen nhân xáy ra sir cô theo nguyen täc hn ché tôi 
da ãnh huOng tOi hoat dng chung cüa h thông quan träc nuOc thai và khI thai tir 
dng, lien t1ic; dong thOi, Chü nguOn thai nhanh chóng báo cáo bang van ban ye 
SO Tài nguyen và Môi truOng và CáC co quan lien quan ye tInh hInh sir cô dê cüng 
phOi hqp. 

3. DM v&i các sir c thông thuOng (cac sir ci lien quan dn may tInh, h 
thông mang internet két nôi, các sir cO không gay ánh huOng den hoat dng cüa 
Tram co sO hoc Tram  trung tam): Chü nguôn thai nhanh chóng xO 1, khäc phiic 
vâ thông báo cho ngixOi phii trách Tram trung tam; so Tâi nguyen và MOi truOng 
có trách nhim khàc phic sr cô xãy ra tai Tram trung tam. 

4. Di vOi các sir c nghiêm tr9ng (cac sir c lien quan dn thit bj quan träc, 
thiét bj din, co sO dtt 1iu, cháy nO, bj set dánh.....gay ãnh hithng trirc tiêp và lam 
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ngung tr den toàn b hoat dng cüa Tram cci sà hoc Tram trung tam): Chü 
nguon thai có trách nhirn khân tnrcmg khäc phic dôi vi Tram  cci so và báo cáo 
bang van bàn két qua khäc phiic cho SO Tài nguyen vâ Môi tnrOng, Ca quan lien 
quan; SO Tài nguyen và Môi trixOng có trách nhim khäc phiic sir c xáy ra tai 
Tram trung tam. 

5. ThOi han  khäc phiic các sir Co 

a) Di vOi cac sir c thông thixOng duvc nêu tai  khoán 3 Diu 10 cüa Quy 
che nay, thOi han  khäc phiic không qua 24 giO. Riêng sir cô h thông mng internet 
kêt noi tir Tram  ca sO ye Tram  trung tam do ben cung cap djch vii internet, Chü 
nguôn thai phôi hqp vOi ben cung cap djch vii internet dê khäc phic sir cô không 
qua 48 giO; trisOng hqp ben cung cap djch vii internet không the khãc phiic kjp thI 
Chü nguôn thai và ben cung cap djch vii internet có van bàn báo cáo nguyen nhân, 
tiên d khäc phic ye SO Tài nguyen và Môi trtthng trong thOi gian không qua 48 
giO dé có kiên. 

b) Di vOi các sir c nghiêm tr9ng drc nêu tai  khoán 4 Diu 10 cüa QUY  

chê nay xây ra tai  Tram ca sâ, Chü nguôn thai phâi khäc phic xong sr cô dê tiêp 
tiic truyên so 1iu quan tràc ye Tram  trung tam không qua 90 ngày. Trong thOi gian 
24 giO sau khi bj sir Co nghiêm trçng, Chü nguôn thai phâi 1p kê hoach  quan träc 
môi trithng gui SO Tài nguyen và Môi truOng dê có kiên; phôi hqp vOi dan vj có 
chircnangdê tO chuc lay mu, phân tIch chat hrcing nuOc thai, khi thai sau xir l 
vOi tan suât It nhât 02 tuân!0 1 lan dê thay the trong thOi han  khäc phiic s1r cô và 
qua trInh lay mu phâi co sir giárn sat cüa SO Tai nguyen và Môi truOng; djnh kS' 
02 tuân/lân báo cáo kêt qua khàc phiic sir cô, kern theo kêt qua phân tIch chat 
luqng nuOc thai, khI thai sau xü 1' ye SO Tài nguyen vâ Môi truOng, các Ca quan 
lien quan. Dông thOi, trong thOi gian Chü nguôn thai khäc phic sir cô, tnthng hqp 
can thiêt SO Tài nguyen và Môi truOng to chüc kiêm tra, giám sat dt xuât và xem 
xét xO 1 vi phm (nêu có) theo quy djnh. 

Diu 11. Kinh phi d quail 1, 4n hành 

1. Di vOl Tram  trung tam và các Tram ca sO do nhá nithc du tu 

SO Tai nguyen vá Môi tnr&ng 1p nhu c.0 sO diing kinh phi hang näm trInh 
cap có thâm quyên phê duyt tO nguôn kinh phi sitr  nghip mOi trumg theo phân 
cap ngân sách. 

2. Di vOi các Tram ca sO do Chü ngun thai dâu tu 

Titr b6 trI kinh phi d quãn 1, 4n hành Tram Ca sO, bào dam các yêu câu k5 
thut dôi vOl vic quán l, vn hành tram  quan tràc titr  dng, lien title dugc quy djnh 
tai Quy chê nay và các quy djnh cüa B Tài nguyen và MOi trtthng. 

Chtrong IV 
QUY DINH yE CANH BAo, NHAC NH VA XI LY VI PHAM 

Diu 12. Quy djnh v cánh báo 

1. Các truOng hçip áp ding hlnh thOc cánh báo dn Chü ngun thai 

a) Tr?m  Trung tam không nhn di.rcic dC lieu trong 45 phüt lien titic. 
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b) K& qua quan trc môi tnrng ti,r dng, lien t%lc vuç1t gii hn quy chun 
môi tnthng quôc gia tr 1,1 den duâi 1,5 lan trong 45 phüt lien t%Ic dôi vâi khI thai 
va nuôc thai. 

c) HInh ânh camera có du hiu b.t thr?ing (màu mrâc thãi/khI thai thay di 
dt ngt, b9t/váng nuâc thai tang dt biên,...). 

2. HInh thirc cãnh báo dn Chü ngun thai 

Dan vj 4n hành Trim trung tam (Trung tam Quan trc Tài nguyen và Môi 
tru&ng) có trách nhim cânh báo qua thu din ti:r (Email) hoc tin nhän SMS cho 
Chü nguôn thai (ngithi có thâm quyên, nhân viên vn hành). 

.A • A . Dieu 13. Quy d!nh  ye nhac nho 

1. Các tru&ng hqp áp diing hInh thirc nhc nh& dn Chü ngun thai 

a) Tram  Trung tam không nhn duçic di lieu trong 08 gi lien tiic. 

b) Kt qua quan trc môi tru&ng tr dng, lien tc vuçit giâi han  quy chun 
tir 1,1 den dixói 1,5 lan trong 03 gi lien tic dôi vói khI thai và nithc thai. 

c) Kt qua quan tr&c môi trung tir dng, lien tiic vuçit giâi han  quy chun 
tü 1,5 lan den dithi 02 lan trong 1,5 gi? lien ti1c dôi vOi khI thai. 

d) K& qua quan trc môi trung tr dng, lien tiic vuçlt quy chun trên tr 1,5 
lan den duâi 03 lan trong 1,5 gi lien tiic dôi vói nixOc thai. 

d) Kt qua quan trc môi truâng t%r dng, lien tiic vuqt giói han  quy chun 
t1r 02 lan trâ len trong 45 phüt lien tc dôi v&i khI thai. 

e) Kt qua quan trc môi trung tr dng, lien t11c vi.rqt quy chun tir 03 ln 
tr& len trong 45 phi'it lien tiic dôi vOi nixâc thai. 

2. HInh thüc nhc nh dn Chü ngun thai 

So Tài nguyen Va Môi trithng (Chi ciic Bào v môi tnrOng) có van bàn nhc 
nhO Chü nguôn thai ye sr cô; yêu câu Chü nguôn thai khãn truang khác phiic sir 
cô, thirc hin bin pháp 1mg phó sir cô, ngung ngay vic xã thai và báo cáo bang 
van bàn ket qua khäc phitc sir cô ye SO Tài nguyen và Môi truOng trong 72 giO. 
Trong truOng hqp can thiêt, SO Tài nguyen và Môi truOng to chlrc kiêm tra th?c tê 
nguyen nhân và vic khäc phiic sir cô cüa Chü nguôn thai nhäm khäc phiic sjr Co 

trong th&i gian sOm nhât. 

Diu 14. Ap diing quy chuân k5 th.4t và xu.r I vi phm 

1. Danh miic Quy chun k thu.t quc gia v nuOc thai, khI thai ap diing và 
các thông so nuOc thai, khI thai bat buc quan tràc tir dng, lien tc dOi vOi tirng 
Chü ngun thai duqc nêu tal  Phçi liic I, II và Quy trmnh phôi hqp trong vic thijc 
hin cành báo, nhäc nh& va xlr 1 vi pham trong Chuang nay duqc the hin theo so 
do tai  Phi 1iic III kern theo Quy che nay. 
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2. Can cü quy djnh ti Nghj djnh so 155/201 6/ND-CP ngày 18 tháng 11 

näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh ye xr pht vi phm hành chInh trong linh vrc 
bâo v môi trithng, Sâ Tài nguyen và Môi tnrông và các Co quan có thâm quyên 
lien quan tiên hành xern xét, nhäc nhâ, xü pht vi phm hãnh chinh dôi vâi hành 
vi vi phm cüa ChU nguôn thai theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

ChirongV 
TO CHtC THIJ'C HIN 

Diu 15. T chirc thiyc hiên 

1. Sâ Tài nguyen và Môi tnr?mg chü trI, ph bin, hiicng dn và t chüc 
thirc hin Quy chê nay; xem xét, xü 1 các hành vi vi phm theo quy djnh tai  Nghj 
djnh so 155/2016/ND-CP ngày 18 tháng 11 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh ye 
xr pht vi phm hành chInh trong linh virc bão v môi tnr?mg. 

2. Si Tài chInh chü trI, phi hqp vâi Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng tham 
muu UBND tinh bô trI kinh phi quãn 1, vn hành các tram quan träc môitnthng 
tr dng theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuàc va khã nàng can dôi ngãn 
sách. 

3. Ban Quân l2 khu cong nghip, Sâ Khoa hçc và Cong ngh, Cong an tinh 
và Uy ban nhãn dan các huyn, thj xa, thành phô phôi hçip vâi S Tài nguyen vâ 
Môi tnrng triên khai thrc hin các ni dung lien quan den Quy chê nay. 

4. Các Chü ngun thai b trI nhân lirc vâ kinh phi cüa don vi d quãn 1, vn 
hành h thông quan träc nuâc thai và khI thai tr dng, lien tiic theo quy djnh cüa 
pháp 1ut và theo Quy chê nay. 

Diu 16. Ch do báo cáo 

1. So Tai nguyen và MOi truOng tng hçip kt qua quán l, v.n hành các h 
thông quan träc nuOc thai và khI thai tr dng, lien tic và báo cáo djnh k3' hoc dt 
xuât cho Uy ban nhân dan tinh, B Tài nguyen và Môi truOng. TruOng hçip phát 
sinh các Co sO mOi hoat  dng thuc l°a  hInh phái dâu tu quan träc môi truOng tu 
dng, lien t%ic theo quy djnh, giao SO Tài nguyen và Môi trtrOng tong hqp, báo cáo 
UBND tinh dê bô sung Phii hic theo quy djnh. 

2. Trong qua trinh thrc hin Quy ch nay, nu Co khó khàn, vtxOng mac, yeu 
câu các co quan, don vj lien quan kjp thOi báo cáo Uy ban nhân dan tinh (thông 
qua SO Tài nguyen và MOi truOng) de xem xét, giái quyêt./. 

TM. UY BAN NHAN DA1J/>-
CHU TICH/)9' 

HO CHfT TJCH" 

A iII Le Tuan Quoc 



Phyliicl 
Quy chuân k5 thut quc gia áp diing và các thông s 

nu4ic thai bat buc quan trãc tip' dng, lien tiic di vói tung co' so' 

theo Quyé't djnh só'... /2019/QD-UBND ngày.?.2-tháng .3..nàm 2019 cla 
Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

Ten co sv Quy chuân 
k5 thut quc 
gia áp diing 

Thông s nithc thai bt 
buc quan träc tir dng, 
lien ttc theo quy djnh ti 
Thông tw s 35/2015/TT- 

BTNMT; Thông tir s 
31/2016/TT-BTNMT 

Don v Giä tr C 
theo 

QCVN 

Chi nhánh Tng cOng 
ty IDICO - CTCPtai 
Mien Bong (Ha tang 
KCN M5 Xuan A) 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

(cot B) 

Ph - 5,5 - 9 
Nhit d °C 40 

COD mg/i 150 
TSS m/1 100 

Luu iixçmg nlxâc thai dâu ra m /h - 
2 Cong ty TNHH phát 

trin quc t Formosa 
(Ha tang KCN M5 
XuânA2) 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cot B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit d °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i 100 

Luu iucmg nuOc thai du ra m3/h - 
3 Cong ty Co phn du 

tu xây dung dâu khi 
IDICO (Ha tang 
KCN M Xuân Bi — 
Conac) 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cot B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit d °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i 100 

Lru hrng nuâc thai du ra m3/h - 
4 Chi nhánh Cong ty 

TNHH Tiên Hung 
(Ha tang KCN M 
Xuân Bi — lien 
Hung) 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit d °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mr/i 100 

Luu itnyng nuOc thai du ra m /h - 
5 Cong ty Co phn du 

ti.r xây drng giái tn 
Dai Dxcing  (Ha  tang 
KCN M Xuãn Bi — 
Dai Dung) 

QCVN 
40:201 1/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit dO °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i 100 

Luu hrçng rnrâc thai dAu ra m3/h - 
6 Cong ty Du tu và 

Khai thác ha tang khu 
cOng nghip Bong 
Xuyên và Phi M5 1 
(Ha tang KCN PhU 
Mfl) 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit dO °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i 100 

Lru hxçmg nuOc thai du ra m3/h - 

7 Chi nhánh Tng cong 
ty IDICO - CTCPtai 
Mien BOng (Ha  tang 
KCN Phü M5 2) 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 -9 
Nhit dO °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mr/i 100 

L.ru hrçmg rnxc thai du ra m /h - 
8 Tng cong ty Xây 

dimg Sài GOn — 
TNHH MTV (Ha 
tang KCN Cái Mép) 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit dO °C 40 

COD mg/I 150 
TSS mg/i 100 

Uru hrçing nu6c thai d.0 ra m3/h - 
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r 

t 'oh. 
ty C6 phAn 

sezi Châu Due 

• ng KCN Châu 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

(cOt A) 

pH - 6 - 9 
Nhiêt do °C 40 

- COD mg/I 75 
TSS m/l 50 

Liru hrqng nl.r4rc thai du ra mr/h - 
O ông ty Du tu và 

Khai thác h thng khu 
cOng nghip DOng 
Xuyên Va Phü M 1 
(}i tang KCN Dông 
Xuyên) 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhiêt do °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i 100 

Lixu hrccng nuâc thai du ra m/h - 

11 Cong ty TNHH 
Boomin Vina (H 
tang CCN Boomin 
Vina) 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhiêt dO °C 40 

COD mg/i 150 
TSS my/i 100 

Luu hrqng nuóc thai du vào m /h - 
Luu hrcmg nirrc thai dâu ra m3/h - 

12 Cong ty Co phn 
khoa h9c cong ngh 
Vit Nam (Nhà may 
xir 1 nuâc thai do thj 
tp trung cila thãnh 
phô Vüng Tàu) 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 -9 
Nhit dO °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i - 100 

Amoni (tInh theo N) mg/i 10 
Nitrat (tInh theo N) mg/i 50 

Phosphat (tInh theo P) my/i 10 
Ltru luccng nuàc thai dâu vào m /h - 
Liru h.rcmg rnxc thai dâu ra m3/h - 

13 Cong ty TNHH Eclat 
Fabrics VietNam 

QCVN 13- 
MT:2015/BTNMT 

(cOt A) 

pH - 6 - 9 
Nhiêt do °C 40 

Màu Pt/Co 75 
COD mg/i 100 
TSS mg/i 50 

Lixu iucmg nithc thai dâu vào m /h - 
Liru ltrcing nuOc thai dâu ra m3/h - 

14 COng ty C phn 
Giây Sài GOn 

QC\TN 12- 
MT:2015/BTNMT 

(cot B1) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit dO °C 40 

Màu Pt/Co 150 
COD mg/i 200 
TSS mg/i 100 

Liru iucmg mric thai du vào m3/h - 
Liru Itrcing nuOc thai dâu ra m3/h - 

15 COng ty TNHH 
Posco VietNam 

QCVN 
52:2013/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5-9 
Nhit dO °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i 100 

Lixu iuvng nuâc thai dâu vào m3/h - 
Ltru lucing nuOc thai dâu ra m3/h - 

16 Cong ty C phn Hái 
Vit 

QCVN 11- 
MT:2015/BTNMT 

(cOt B) 

pH - 5,5 - 9 

Nhiêt do °C 40 

COD mg/i 150 

TSS mg/i 100 

Amoni (tInh theo N) mg/i 20 

Luu hrqng nixOc thai du ra m3/h - 
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* 

• ), 

ôhg ty C phn Hóa 
' iêm Viêt Nam 

).ç 

QCVN 
40:20 11/BTNMT 

(cot B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhiêt do °c 40 

COD mg/i 150 
TSS m/1 100 

Liru hxcmg nuâc thai dâu vào m /h - 
Liru hxcing nuOc thai dâu ra mi/h - 

18 Cong ty TNHH HOa 
chat AGC Viêt Nam 

QCVN 
40:20 1 1/BTNMT 

(cot B) 

pH - 5,5 - 9 
Nhit do °C 40 

COD mg/i 150 
TSS mg/i 100 

Liru 1uçng nuOc thai du vào m3/h - 
Lmi iixcmg nixâc thai dâu ra m3/h - 

Lu-u j: C là giá trj nng do cüa thông sd 6 nhim theo quy djnh. Cách tInh toán, xác djnh giá trj tci da 
cho phep cia các thông so ó nhiêm trong nu-&c thai khi xá vào nguón tiêp nhan  ('Cmax,) dztçic quy djnh 
cy the tgi Quy chuân k9 thut áp dyng. 
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Ph1icII 
Quy chuân k5 thut quôc gia áp ding và các thông so 

khI thai bat buc quan tràc ty dng, lien t11c  dôi vó'i tirng co s& 

theo Quyé't djnh sd..Q.. /2019/QD-UBND ngày 2-tháng .?..nàm 2019 cza 
Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vung Tàu) 

Ten c0 sr Quy chun 
k thut quc gia 

áp diing 

Thông s khI thai bt 
buc quan träc tiy dng, 
lien tic theo Thông tir 

s 31/2016/TT-BTNMT 

Don vi Giá trl C 
theo 

QCVN 

Cong ty TNHH 
Thép Vinakyoei 

QCVN Luu hrçmg m3/h - 
51:2013/BTNMT Biii tong mg/Nm3  200 

(cot B1) Nhit d °C - 
N0 (tInh theo NO2) mg/Nm3  850 

02 % 7% 
2 Cong ty C phn 

Thép Pomina 2 
QCVN 

51:2013/BTNMT 
(cot B1 ) 

Lru lucmg m3/h - 
Bii tong mg/Nm3  200 
Nhit d °C - 

NO (tInh theo NO2) mg/Nm3  850 
02 % 7% 

3 Cong ty TNHH 
Posco SS-Vina 

QCVN 
51:2013/BTNMT 

(cOt B1) 

Lru hrcing m3/h - 
Bii tong mg/Nm3  200 
Nhit dO °C - 

NO (tInh theo NO2) mg/Nm3  850 

02 % 7% 
4 Cong ty TNHH 

Thép Tung Ho 
QCVN 

51:2013/BTNMT 
(cOt B1) 

Lixu luqng m3/h - 
Biii tOng mg/Nm3  200 
Nhit dO °C - 

NO (tInh theo NO2) mg/Nm3  850 
02 % 7% 

5 Chi nhánh Cong ty 
C phn Thép 
Pomina 

QCVN 
51:2013/BTNMT 

(cOt B1) 

Luu lucing m3/h - 
Bii tOng mg/Nm3  200 
Nhit dO °C - 

NO (tInh theo NO2) mg/Nm3  850 
02 % 7% 

6 Cong ty TNHH 
MTV Thép Min 
Nam VNSTee1 

QCVN 
51:2013/BTNMT 

(cot B1) 

Liru hxcmg m3/h - 
Bii tng mg/Nm3  200 
Nhit dO °C - 

N0 (tinh theo NO2) mg/Nm3  850 

02 % 7% 

7 Cong ty TNHH 
Siam City Cement 

QCVN 
23 :2009/BTNMT 

(cOt B2) 

Lmi hxçng m3/h - 
Bii tong mg/Nm3  100 

8 Chi nhánh phia 
Nam Cong ty C 
ph.n xi mäng Cm 
Phá 

QCVN 
23:2009/BTNMT 

(cOt B2) 

L.ru hrcmg m3/h - 
Biii tOng mg/Nm3  100 

9 Cong ty TNHH 
Hóa cht AGC 
Viêt Nam 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

(cOt B) 

Li.ru lixçmg m3/h - 
B%li tOng mg/Nm3  200 
Nhia dO °C - 

SO2  mg/Nm3  500 
NO (tinh theo NO2) mg/Nm3  850 

CO mg/Nm3  1000 



5 
• 1 

4/' 
;phãn 

C nhánh Tng 
c g ty Phân bón 

/ HOa chit dâu 
I — Cong ty Co 

Nhà may 
dm Phü M5 
(Xuâng san xuât 
UFC-85) 

QCVN 
21 :2009/BTNMT 

(cOt B) 

Luu hxçing m3/h - 
Bii tong mg/Nm3  200 
Nhit dO °C - 

11 Cong ty C phn 
Giây Sài Gôn 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

(cOt B) 

Luii luçmg m3/h - 
Biii tong mg/Nm3  200 
Nhit dO °C - 

SO2  mg/Nm3  500 
NO (tInh theo NO2) mg/Nm3  850 

02 % - 
12 Cong ty TNHH 

Baconco 
QCVN 

21 :2009/BTNMT 
(cOt B) 

Biii tng mg/Nm3  200 
SO2  mg/Nm3  500 
NH3  mg/Nm3  50 

NO (tInh theo NO2) mg/Nm3  850 

Lwu j: C là giá tr/ nng d5 cza thông s ô nhilm theo quy djnh. Cách tInh toán, xác djnh giá tr/ 
to! da cho phép cüa các thông sO 0 nhiêm trong khI thai ('Cmax,) dwc quy djnh cy the tgi Quy 
chuán k9 thuat  áp dyng. 



'if 

KIEM TRA 
DIEU CHINH 

'If 

PHAN HOT 
NGUYEN NHAN SI) cO 

CO KHONG 

Ap DuNG KE HOiCH 
11NG PHO SU CO + NGIJNG xA 

1 
PHAN HOT, BAO CÁO BANG 
VAN BAN NGUYEN NHAN, 

KET QUA KHAC PHVC 

xiY LV VI PHAM 

'If 
TTQTTNMT GO'I HO so, 

sO LIEU  VUQT CEO THANH TRA 

'If 
CHANH THANH TRA SO TNMT MO! 

CHU NGUON THAI DE xü L'' 

6 
Phii hue III 

Quy trinh xtr I vi phim v quãn 1, vn hành h thng 
quan träc ntroc thai và khI thai tIr dng, lien tyc 

heo Quyêt dinh /2019/QD-UBND ngày Z-t'háng .3..nám 2019 cza 
Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

CANH BAO 

cO 

1 
GITI CANH BAO DEN 

CHIIJ NGUON THAI BANG 
EMAIL, TIN NHAN 

'I,  
HANH DQNG KHAC PHuc 

KHONG 

\jf 

NHAC NH 

'If 

G1J1 EMAIL VA TIN NHAN DEN 
CHU NGUON THAI + LD sO TNMT + LD CHI CLJC  BVMT + 

CHANH THANH TRA sO TNMT + GD TTQTNMT 

CHI CI)C BVMT PHAT HANH 
VAN BAN NHAC NHO 
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