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s&4T /KCNDN-MT 
V/v: Thrc hin chumig trmnh quan 
träc môi tnx&ng djnh k' trong thi 
gian giãn cách xã hi. 

DngNai, ngày,2 thang40nàm 2021 

Kmnh giri: Cong ty TNHH Saitex International Dng Nai (VN) 
('Dja chi: KCN Amata, phw&ng Long BInh, thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai) 

Ngày 30/9/2021, Ban Quàn 1 các Kim cong nghip Dng Nai nhin dirge van bàn 

so 02-09/2021/CV-ST dê ngày 24/9/2021 eüa Cong ty TNHH Saitex International Bong 
Nai (VN) ye vic thay dOi thOi gian thirc hin quan tràc rnOi truOng dgt 3 näm 2021 do 

ãnh huOng c'cia djch Covid-19. 
Can ct'r van bàn so 126 10/IJBND-KTN ngày 14/10/202 1 cüa UBND tinh Bong Nai 

ye vic quan träc mOi truOng doanh nghip trong thOi gian giàn each xà hi, Ban Quàn 

1' các KCN Co kiên nhu sau: 

1. Trong tnthng hgp bt khã kháng, khOng th thrc hin quan tr& môi tnrOng djnh 
k' trong Qur III nàm 2021 (thOi gian tr ngà' 01/7 den 30/9/2021) theo quy djnh tai eác 
thu tic bão v môi tn.rng dà dirge duyt; dong thOi do yêu câu cüa phông, chOng dich 
Covid-19, dê nghi. doanh nghip ttr giám sat, thrc hin the bin pháp và yeu thu bào v 
môi tnxmg dã dirge co quan có thâm quyên phê duyt/xác nhan; thrc hin nghiem tue 
vic quan träc mOi trixOng djnh k' trong th&i gian sau dO theo quy djñh. Nghiêrn cam 
thai chat thai nguy hai chuaduc xO l' dat quy chuân k' thuat môi tnrOng, các chat dc 
và chat nguy hai khác vào dat, nguôn nirOc và không khI. 

2. Cong ty có trách nhim thirc hin báo cáo cong tác bào v mOi truOng näm 2021 
theo quy djnh tai Thông ttx sO 2512019/TT-BTNMT ngày 3 1/12/2019 cüa Bô TruOng B 
Tài nguyen và Môi tnxmg, ci the: 

- Biêu mu báo cáo: Thrc hin theo mâu quy djnh tai Phii liic VI ban hành kern 

theo Thông tir trên. 
- Co quan tiêp nhan báo cáo: SO Tài nguyen và MOi trixOng; Ban Quãn 1 các KCN. 
- ThOi gian np báo cáo: báo cáo dirge thirc hin và gri trirOc ngày 31/01/2022. 

Ban Quàn l các KCN thông báo dn Cong ty TNEIH Saitex International Bng 

Nai (VN) dê biêt, thrc hin. 

Trân trong./. 
No'inhân: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (dê báo cáo); 
- Sâ Tài nguyen và Môi trung (de phôi hqp); 
- Phó Trix&ng Ban (phôi hcip chi dao); 
- Các Phông, Tnmg tam (thrc hin); 
- Website cüa BQL; 
- Luu: VT, MT (T.T). 

St 26, duông 2A, KCN Biên Hôa II, thánh phO Biên Hôa, tinE Dng Nai 
DT: (0251)3892378-3893699;

Fax: (0251) 3892 379 

Email: bqlkcn(ädongflai.gOV.Vn diza@diza.vn 
Website: http://diza.dOflgflai.g0V.Vfl  


		2021-10-29T09:09:07+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




