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trãc môi trtr&ng dnh kS'  trong thai 
gian giân each xA hi. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

Dng Nai, ngày,9 tháng-f nám 2021 

KInh giri: Cong ty TNHH Tenma (HCM) Vit Nam 
(Dja chi: KCN Biên Hôa II, Biên Hôa, Dông Nai) 

Ngày 30/9/202 1, Ban Quán 1' các Khu cong nghip Dng Nai nhn duqe van bàn s 
36/TM(HCM)2021/CV ngày 30/9/202 1 cüa Cong ty TNHH Tenma (HCM) Vit Nam ye 
vic thay dôi thai gian thrc hin quan träc môi trithng dqt 3 do ãnh huOng cüa djch 
Covid-19. 

Can cü van bàn so 126 1OfUBND-KTN ngày 14/10/2021 cüa UBND tinh Dông Nai 
ye vic quan träc môi tru&ng doanh nghip trong thOi gian giãn each xã hi, Ban Quàn 1 
các KCN có kiên nhu sau: 

1. Trong tru&ng hqp bt khá kháng, không th thrc hin quan trc môi trithng djnh 
k' trong Qu' III nàm 2021 (thOi gian tii ngày 01/7 den 30/9/2021) theo quy djnh tai  các 
thu tue báo v môi trithng dà duçc duyt; dông thai do yêu câu cüa phông, chong djch 
Covid-19, dê ngh doanh nghip tr giám sat, thrc hin các bin pháp và yêu câu bão v 
môi trtxOng d duqc co quan có thâm quyên phê duyt/xác nhan; thrc hin nghiêm ti'ic 
vic quan tràc môi tru&ng djnh k' trong thai gian sau do theo quy djnh. Nghiêm cam thai 
chat thai nguy hai  chua thrqc x1r 1' dat  quy chuân k' thu3t môi truOng, các chat dc và 
chat nguy hai  khác vào dat, nguôn nuOc và không khI. 

2. Cong ty có trách nhim thrc hin báo cáo cong tác bào v môi truOng nãm 2021 
theo quy djnh tai  Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cüa B TruOng Bô 
Tài nguyen và Môi tnthng, ci the: 

- Biêu mu báo cáo: Thirc hin theo mâu quy djnh tai  Ph hic VI ban hành kern theo 

Thông tu trên. 
- Ca quan tiêp nhân báo cáo: SO Tài nguyen và Môi truOng; Ban Quãn 1 các KCN. 
- Thai gian np báo cáo: báo cáo duqc thirc hin và gt'ri truOc ngày 31/01/2022. 

Ban Quán 1' các KCN thông báo dn Cong ty TNHH Tenma (HCM) Vit Nam d 
biêt, th'rc hin. 

Trân tr9ng. 
Nc'inhân: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng (dê phôi hcip); 
- Phó Tnthng Ban (phôi hcip chi dao); 
- Các Phông, Trung tam (thc hin); 
- Website cüa BQL; 
- Luu: VT, MT (T.T). 

S 26, dtr&ng 2A, KCN Biên HOa II, thãnh ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892 378-3893 699; Fax: (0251) 3892 379 

Email: bqlkcn(dongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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