
UBND T1N}1 DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

   

S&  46?i  /KCNDN-MT 
V/v: Thrc hin chuong trInh quan 
träc môi tnrmg djnh k$' trong th&i 
gian giãn each xã hi. 

Ding Nai, ngày,23 tháng//O nám 2021 

KInh giri: Cong ty Ajinomoto Vit Nam 
(Dja chi. KCN Biên Hôa II, Biên Hôa, Dông Nai) 

Ngày 16/10/202 1, Ban Quãn 1r các Khu cong nghip Dng Nai nhn dixc van 
ban so AVN-CV/2021582 ngày 05/10/2021 cUa Cong ty Ajmomoto Vit Nam v 
vic huàng dan thirc hin quan träc môi djnh k' trong thai gian djch Covid-19. 

Can cir vn bàn so 12610/UBND-KTN ngày 14/10/2021 cüa UBND tinh Dng 
Nai ye vic quan träc môi tnrng doanh nghip trong thai gian giãn each xa hi, Ban 
Quãn các KCN có kiên nhu sau: 

1. Trong trix6ng hçip b&t khã kháng, không th thic hin quan ti4c môi tru&ng 
djnh k' trong Qur III näm 2021 (thii gian tir ngày 01!7 den 30/9/202 1) theo quy djnh 
tti cac thu tic bão v rnôi tnthng dã duqc duyt; dông th?ji do yêu câu cüa phông, 

chông djch Covid- 19, dê nghj doanh nghip tkr giám sat, thrc hin các bin pháp Va 

yêu câu bão v môi truäng dadugc cci quan có thâm quyên phê duytJxác nhn; thirc 
hin nghiêm t(ic vic quanträc môi tru&ng djnh k' trong thii gian sau do theo quy 
dnh. Nghiêm cam thai chat thai nguy hai chua duçic xi:r 1' dt quy chuân k' thut 
môi trithng, các chat dc và chat nguy hai khác vào dat, nguôn nixOc và không khI. 

2. Cong ty cO trách nhim th'çrc hin báo cáo Cong tác bão v môi trung näm 
2021 theo quy djnh tai Thông lit so 25/2019/TT-BTNMT ngày 3 1/12/2019 cüa Bô 

Trithng B Tài nguyen và MOi trithng, cii the: 
- Biêu mu báo cáo: Th'irc hin theo mâu quy djnh tai Phti 1iic VI ban hành kern 

theo Thông lit trén. 
- Co quan tiêp nhn báo cáo: Sâ Tài nguyen và Môi tnthng; Ban Quán lr các 

KCN. 
- Thii gian np báo cáo: báo cáo di.rqc thrc hin và g'Cri truâc ngày 3 1/01/2022. 

Ban Quãn 1r các KCN thông báo dn Cong ty Ajinomoto Vit Nam d bit, thirc 

hin. 

Trân tr9ngJ 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- S& Tài nguyen và Môi tnrYng (dê phôi hcip); 
- Phó Tri.thng Ban (phôi hcp chi do); 
- Các Phàng, Trung tam (thrc hin); 
- Website cüa BQL; 
- Ltru: VT, MT (T.T). 

KT. TRIJiNG BAN 

S 26, dirng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892 378 —3893 699;

Fax: (0251) 3892 379 

Email: bqlkcn dongflai.gOV.Vfl diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gOV.Vfl  
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