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UBND TfNH DONG NAI
BAN QUAN LY
CAC KHU CONG NGHIP
S: 4+' [KCNDN-MT
V/v: Thrc hin chxang trmnh quan
trãc môi tnthng djnh k' trong th&i
gian giAn cách xã hOi.

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
£kngNai, ngàyJi tháng4'O nàm 2021

KInh gCri: Cong ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vit Nam
(Dia chi. KCNAmata, Biên Hôa, Dông Nai)
Ngày 06/10/202 1, Ban Quán I' các Khu cong nghip Dng Nai nhan ducic van bàn
dê ngày 27/9/202 1 cüa Cong ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vit Nam ye vic thirc
hin giám sat mOi trung djnh ks'.
Can cü va.n ban so 12610/UBND-KTN ngày 14/10/2021 cüa UBND tinh Dông Nai
ye vic quan träc rnôi trthng doanh nghip trong thai gian giãn cách xã hi, Ban Quán
l các KCN Co ' kiên nhu sau:
1. Trong trtthng hcip bt khã kháng, không th t1c hin quan ti4c môi trithng djnh
k' trong Qu III näm 2021 (thai gian tü ngà' 01/7 den 30/9/2021) theo quy djnh tai các
thu tile báo v môi trurng dà duçic duyt; dong thi do yêu câu cüa phông, chông djch
Covid-19, dê nghj doanh nghip ti giám sat, thirc hin các bin pháp và yêu câu Mo v
môi tnthng dã duqc co quan có thâm quyên phê duytJxác nhn; thrc hin nghiêm tue
vic quan träc môi tru&ng djnh kr trong thii gian sau do theo quy djnh. Nghiêm cam
thai chat thai nguy hi chua dixçic xir l' d.t quy chuân k5 thu3t môi tnthng, các chat dc
và chat nguy hai khác vào dat, nguôn nuOc và khOng khI.
2. Cong ty có trách nhim thic hin báo cáo cong tác báo v môi trithng nãm 2021
theo quy djnh t?.i Thông tu sO 25/2019/TT-BTNMT ngày 3 1/12/2019 cüa Bô Tnxông Bô
Tài nguyen và Môi truyng, cij the:
- Biêu m.0 báo cáo: Thrc hin theo mâu quy djnh tai Phii hic VI ban hành kern
theo Thông tu trên.
- C quan tiêp nhn báo cáo: Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng; Ban Quãn l' các KCN.
- Thii gian np báo cáo: báo cáo dtrçic thic hin và gi'ri tnxâc ngày 3 1/01/2022.
Ban Quãn l' các KCN thông báo dn Cong ty TNHH Akzo Nobel Coatings Vit
Nam dê biêt, thirc hin.
Trân tr9ng./.
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