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S:  46  /KCNDN-MT 
V/v: Thuc hin chucmg trInh quan 
träc môi tnring djnh k trong thii 
gian giAn cách xã hi. 

DdngNai, ngày.Z.J tháng/tOnam 2021 

KInh gi'ri: Cong ty TNHH Nestlé Vit Nam 
(Dja chi. KCN Biên Hoà II, thành phô Biên Hoà, tinh D3ng Nai,) 

Ngày 13/9/2021, Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai nhn duqc van ban s6 
01.2021/CV/SHE.MT dé ngày 10/9/202 1 cüa Cong ty TNHH Nestlé Vit Nam ye vic thay 
dôi th&i gian thpc hin quan ti4c môi trir&ng dçit 3 do ãnh hu&ng cUa djch Covid-19. 

Can cü van ban so 12610/UBND-KTN ngày 14/10/2021 cüa UBND tinh Dông Nai ye 
vic quan träc môi trithng doanh nghip trong th?i gian giân each xä hi, Ban Quãn 1 các 
KCN có kin nhu sau: 

1. Trong tru&ng hçip bt khâ kháng, không th thigrc hin quan trc môi truông djnh k' 
trong Qu III näm 2021 (thai gian tr ngày: 01/7 den 30/9/202 1) theo quy djnh ti các thU tic 
báo v mOi truang dä duqc duyt; dông th&i do yêu câu cUa phông, chông djch Covid- 19, d 
nghj doanh nghip tr giám sat, thc hin các bin pháp và yêu câu báo v môi truang dA 
duçic Co quan có thãm quyên phé duytJxác nhn; thirc hin nghiêm tUc vic quan trãc môi 
tru&ig djnh k' trong th?yi gian sau do theo quy dlnh.  Nghiêm cam thai chat thai nguy h.i 
chua ducic xU 1 dat quy chuân k' thu.t môi tnr&ng, các chat dc và chAt nguy hai  khac vào 
dat, nguôn nuâc và không khI. 

2. Cong ty cO trách nhim thrc hin báo cáo cong tác bão v mOi trumg nam 2021 
theo quy djnh tai  Thông tu so 25/2019/TF-BTNMT ngày 3 1/12/2019 cUa B Trueing BO Tài 
nguyen va MOi truYng, cii the: 

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

- Co quan tip nhn báo cáo: Sâ Tài nguyen và Môi truang; Ban Quãn 1 các KCN. 
- Th?ñ gian np báo cáo: báo cáo dugc thirc hin và gUi trithc ngày 31/01/2022. 

Ban Quãn l các KCN thông báo dn Cong ty TNHH Nestlé Vit Nam d bitt, thirc 
hin. 

Iran tr9ng./. 
Noinh?in: 
- Nhtr trén; 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- Sâ Tài nguyen và Môi trir&ng (d phôi hcxp); 
- Phó Tnring Ban (phM hçip chi do); 
- Các Phông, Trung tam (thirc hin); 
- Website cia BQL; 
- Luu: VT, MT (T.T). 

s6 26, Du&ng 2A, KCN Bién Hôa H thành ph Bién Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892378 —(0251) 3892381 Fax: (0251) 3892379 
E-Mail: dizacdiza.vn, kansajdjzavn Website: p://diza.dongnaI.Ov.Vn  
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