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V/v: Thirc hin chixong trinh quan 
trAc môi trtx&ng djnh k trong th&i 
gian giân cách xA hOi. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

Ding Nat, ngàyJ tháng4o nàm 2021 

KInh gri: Cong ty TNHH Settsu Carton Vit Nam 
(Dja chi: KCN Long Dá'c, huyn Long Thành, tinh Dng Nai) 

Ngày 22/9/202 1, Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai nhn duçc vn bàn 
so 2209/SCV cüa Cong ty TNHH Settsu Carton Vit Nam v vic huâng dk thirc hin 
quan trãc môi tru&ng djnh k' trong thôi gian djch Covid-19. 

CAn cir vAn bàn s 126101UBND-KTN ngày 14/1 0/2021 cUa UBND tinh Dng Nai 
v vic quan trac rnOi tru&ng doanh nghip trong than gian giAn each xA hOi,  Ban Quãn 
1 cac KCN có kien nhu sau: 

1. Trong truanng hçxp bt khá kháng, không th thirc hin quan trc môi trixanng djnh 
k' trong Qu Ill nAm 2021 (thani gian tü ngày: 01/7 den 30/9/2021) theo quy djnh ti các 
thU tiic báo v môi trueing dA duçc duyt; dông th?yi do yêu câu cUa phông, chng djch 
Covid- 19, dê nghj doanh nghip tir giám sat, thirc hin các bin pháp và yeu câu báo v 
môi tnrcmg dA ducic cci quan co th.m quyên phê duyêt/xac nhân, thuc hiên nghiêm tue 
vice quan trac moi tnxcrng dnh ky trong thcii gian sau do theo quy dinh. Nghiem cam 
thai chat thai nguy hai  chua dixçic x11 1 dt quy chuãn k th4t moi tru&ng, the chat dOc 
và chat nguy hi khac vào dat, nguôn rnlóc và không khI. 

2. Cong ty có trách nhim th%rc hin báo cáo cong tác báo v môi truanng nAm 2021 
theo quy dinh  ti Thông ti.x sO 25/2019fFT-BTNMT ngày 31/12/2019 cUa B Trumg B 
Tài nguyen và MOi tnxanng, cii the: 

- Biu mu báo cáo: Thrc hin theo mu quy djnh tai  Phii li1ic VI ban hành kern 
theo Thông tu trên. 

- Co quan tip nhn báo cáo: S& Tài nguyen và MOi trumg; Ban Quãn 1 các 
KCN. 

- Thani gian np báo cáo: báo cáo duçic thrc hin va giri trtxâc ngày 3 1/01/2022. 

Ban Quàn 1 các KCN thông báo dn COng ty TNHH Settsu Carton Vit Nam d 
bitt, thrc hin. 

iran trçng./. 
Noinhn: 
-Nhtrtrén; 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- S& Tài nguyen và Môi thIng (ct phôi hcp); 
- Phó Truäng Ban (phi hçp chi dao); 
- Các Phông, Trung tAm (thrc hin); 
- Website cüa BQL; 
- Luu: VT, MT (NT). 

s6 26, dung 2A, Khu cong nghip BiOn HOa H, thành ph Bien HOa, tlnh Ding Nai 
DT: (0251) 3892 378-234; Fax: (0251) 3892 379; 
Email: bqlkcndongnai.gov.vn, diza@diza.vn; Website: http:lldiza.dongnai.gov.vn. 
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