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S&  449  /KCNDN-MT 
V/v: Thc hin chixcrng trinh quan 
tràc môi trithng djnh k' trong th?ii 
gian giAn cách xã hOi. 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VItT NAM 
Dc 1p - Tti  do - Hanh phüc 

Dcng Nal, ngày23 tháng,f0 nám 2021 

KInh gui: Cong ty c6 phn San xut và Thucrng mai Vit M' Dng Nai 
(Dja chi. KCN Ddu Giây, Thông Nhát, Dong Nai) 

Ngày 30/9/2021, Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Ding Nai nhn thxçic van ban 
ngày 24/9/202 1 cüa Cong ty Co phan San xuât Va Thuong mai Vit M Dong Nai ye 
vic thay dôi thai gian thc hin quan tràc môi trung dt 3 do ãnh huông cüa djch 
Covid-19. 

Cin ci'r van ban so 12610/UBND-KTN ngày 14/10/2021 cüa UBND tinh Dông Nai 
ye vic quan träc môi trithng doanh nghip trong thôi gian giãn each xà hi, Ban Quán 

1'cácKCNcó'kiênnhuSaU: 

1. Trong tnthng hcip bt khã kháng, không th thirc hin quan trAc môi trueing djnh 
k' trong Qu III näm 2021 (thii gian ti'r ngà' 01/7 den 30/9/2021) theo quy djnh tai các 
thU tiic bào v môi trumg dä duçic duyt; dOng th&i do yêu câu cUa phông, chong djch 
Covid- 19, dê nghj doanh nghip tr giám sat, thirc hin các bin pháp va yeu câu bão v 
môi tnthng d duçie cci quan Co thâm quyên phê duyIxac nhan; thrc hin nghiêm tüc 
vic quan träc môi tnr?mg djnh k' trong thi gian sau dO theo quy djnh. Nghiêm cam 
thai chat thai nguy hai chua duqc xU 1' dt quy chuân k thuat môi triIYng, các chat dc 
và chat nguy hai khác vào dat, nguôn nuàc và không khI. 

2. Cong ty có trách nhim thrc hin báo cáo cOng tác báo v môi trtthng nãm 2021 
theo quy djnh tai Thông ttr so 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cUa Bô Truâng Bô 

Tài nguyen và Môi tnthng, ci the: 
- Biêu mu báo cáo: Thrc hin theo mâu quy dnh tai Phi h1c VI ban hành kern 

theo Thông tu trên. 
- Ci quan tiêp nh3n báo cáo: Si Tài nguyen và Môi tnr&ng; Ban Quãn 1' các KCN. 
- Thi gian np báo cáo: báo cáo ducic th\rc hin và gui tnthc ngày 3 1/01/2022. 

Ban Quãn 1' các KCN thông báo dn Cong ty C pMn San xut và Thucmg mi 
Vit M DOng Nai dê biêt, thrc hin. 

Nii nhmn: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- S& Tài nguyen và Môi tnthng (de phôi hqp); 
- Phó Trtx&ng Ban (phôi hçcp chi dao); 
- Các Phông, Trung tam (thrc hin); 
- Website cüa BQL; 
-Luu:VT,MT(T.T). 

sO 26, throng 2A, KCN Biên Hóa II, thãnh phO Biên HOa, tinh DOng Nai 
DT: (0251) 3892 378-3893 699; Fax: (0251) 3892 379 

Email: bqlkcndongnai.goV.Vfl; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gOV.Vfl  
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