
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6: 4C  /KCNDN-MT 

V/v: Thirc hin chtrang trmnh quan 
trAc môi tnr?mg djnh k trong th?ii 
gian giAn cách xA hi. 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIJT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

Dng Nal, ngàylJ' tháng//O nám 2021 

KInh giri: Cong ty TNHH Hempel Vit Nam 
(Dja clii: KCN Long Thành, huyn Long Thành, tinh £kng Nai) 

Ngay 21/9/2021, Ban Quãn 1 các Khu cong nghiêp Dng Nai nhn duçic van bàn s 
HVN 01/092021 cüa Cong ty TNHH Hempel Vit Nam v vic huàng dn thirc hin quan 
träc môi truông dqt 3 do ành h.râng cüa djch Covid-19. 

Can cüvan bàn s 12610/UBND-KTN ngày 14/10/2021 cüa UBND tinh Dng Nai v 
vic quan träc mOi trir?ng doanh nghip trong thài gian giAn cách xA hi, Ban Quãn 1) các 
KCN có kiên nhu sau: 

1. Trong tru?ing hçp bt khã kháng, không th thirc hin quan trc môi tnrng djnh kS' 
trong Qu III nam 2021 (thyi gian tr này: 01/7 den 30/9/2021) theo quy djnh tai  các thu 
t%Ic bo v môi trung d duçic duyt; dong th?yi do yêu cau cüa phông, chOng djch Covid-
19, dê nghj doanh nghip tir giám sat, thirc hin cac bin pháp vâ yeu câu bão v mOi 
tniYng d duçic co quan có thâm quyên phê duyt/xác nhn; thirc hin nghiem tüc viêc 
quan trAc môi tnx?ng djnh k5' trong thii gian sau do theo quy djnh. Nghiem cam thai chat 
thai nguy hi chua dixçc xir 1 dt quy chuãn k5 thut môi tru?mg, các chat dc và chat 
nguy hi khác vào dat, nguôn rnxâc và không khI. 

2. Cong ty cO trách nhim thrc hin báo cáo cong tác bão v môi tnrông nàm 2021 
theo quy djnh ti Thông tu sO 25/2019/TT-BTNMT ngày 3 1/12/2019 cüa BO Tnrmg BO 
Tài nguyen và Môi trithng, cii the: 

- Biu mu báo cáo: Thirc hin theo mu quy djnh ti Phii h1c VI ban hành kern theo 
Thông tu trên. 

- Cci quan tip nhn báo cáo: Sâ Tãi nguyen và Môi trtr&ng; Ban Quán 1 các KCN. 

- Th?yi gian np báo cáo: báo cáo duçic thuc hin và gfri trtrâc ngày 31/01/2022. 

Ban Quán 1 các KCN thông báo dn Cong ty TNHH Hempel Vit Nam d bi&, thijc 
hin. 

Trân tr9ng - 
N 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (d báo cáo); 

A A. - Sa Tài nguyen và Moi tnnmg (de phoi hqp); 
- Phó Truâng Ban (pMi hçip chi dao); 
- Các Phông, Trung tam (thc hin); 
- Webs ite cUa BQL; 
- Li.ru: VT, MT (NT). 

s6 26, du&ng 2A, Khu cong nghip Biên HOa H, thành ph Bién HOa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892 378-234; Fax: (0251) 3892 379; 
Email: bq1kcndongnai.gov.vn, diza@diza.vn; Website: http:lldiza.dongnai.gov.vn. 
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