
UBND Tf NH DONG NAI 
BAN QUAN LY 

CAC KHU CONG NGHIP 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc Jp  - Tir do - Hnh phüc 

   

S&4  C4  /KCNDN-MT 
V/v: Thirc bin chuang trInh quan 
trAc môi tru1ng djnh k' trong thii 
gian giãn each xã hOi. 

Dng Nai, ngàyJ tháng'fO närn 2021 

Kinh gl'ri: Cong ty CP Dinh duOng Nông nghip Qu& t 
(1)/a chi. KCN Song May, xã Bäc Son, huyn Tráng Born, tinh £kng Nai) 

Ngay 30/9/2021, Ban Quàn 1 các Khu cong nghip Dng Nai nhn duçic van bàn s 
37/2021/ACDN-CV d ngày 27/9/2021 cüa Cong ty CP Dinh duong Nông nghip Quc tê 
v vic thay di th?yi gian thrc hin quan trac môi tru&ng dcit 3 do ãnh huâng cUa djch 
Covid-19. 

Can crvàn bàn so 12610/UBND-KTN ngày 14/10/2021 cüa UBND tinh Dng Nai v 
vic quan träc môi tnthng doanh nghip trong thii gian giân each xA hi, Ban Quãn 1 các 
KCN có kin nhu sau: 

1. Trong trithng hqp bt khã kháng, không th thirc hin quan trc môi truông djnh k' 
trong Qu Ill näm 2021 (thii gian tr ngày: 01/7 den 30/9/2021) theo quy djnh ti các thU tic 
bâo v môi truYng dà ducic duyt; dng theii do yêu câu cUa phông, chông djch Covid-19, dé 
ngh doanh nghip tr giám sat, thirc hin các bin pháp va yeu câu báo v môi truing dA 
duçic cci quan Co thãm quyn phê duytJxác nhn; thrc hin nghiêm tUe vic quan träc môi 
tru?ing dnh k' trong thii gian sau do theo quy djnh. Nghiêm cam thai chat thai nguy h.i 
chixa duçic xU 1 dt quy chuân k5' thut môi trumg, các chat dc và chat nguy hai  khác vao 
dt, nguôn nuâc và không khI. 

2. Cong ty có trách nhim thirc hin báo cáo cong tác bão v môi truäng näm 2021 
theo quy djnh ti Thông tu so 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 cUa B Truâng B Tài 
nguyen và Môi truäng, c%1 the: 

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

- Cci quan tiêp nhn báo cáo: Sâ Tài nguyen và Môi trueing; Ban Quãn 1 các KCN. 
- Thi gian np báo cáo: báo cáo duçic thirc hin và gUi truOc ngày 31/01/2022. 

Ban Quàn 1 các KCN thông báo den Cong ty CP Dinh dutng Nông nghip Quc t d 
biêt, thirc hin. 

Trân trong./. 
Ntiinhin: 
- Nhtr trên; 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- Sâ Tài nguyen và Môi triimg (d phi hcrp); 
- Phó Tru&ng Ban (ph6i hqp chi dao); 
- Cáe Phông, Trung tam (thrc hin); 
- Website cüa BQL; 
- Ltru: VT, MT (T.T). 

So 26, Dirmg 2A, KCN Biên Hôa 11, thanh ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892378 —(0251) 3892381 Fax: (0251) 3892379 
E-Mail: diza@diza.vn,  kansai(?idiza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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