
UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIỈĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: ^ ^  /STNMT-BVMT Kiên Giang, ngày J(?thảng $ năm 2018
V/v lắp đặt hệ thống quan trắc phát 

thải tự động liên tục

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Theo quy định tạ. Khoản 3 Điều 39 và Khoản 1 Điều !-7 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải 
và phế liệu: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp 
có quv mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm 
mát) và chủ nguồn thải khí thải công nghiệp thuộc danh mục các nguồn khí thải 
lun ìưọns lớn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP của Chính phủ phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí 
thải tự động liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường.

Hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động liên tục phải đáp ứng các 
yêu cầu cơ bản và đặc tíiih kỹ thuật được quy định từ Điều 50 đến Điều 55 
Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi t r ư ờ n g  quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Việc truyền dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu về truyền, nhận, lưu giữ và 
qưản lý dữ liệu được quy định tại Điều 56 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đon vị có nguồn phát sinh nước 
thải, khí thải theo quy định nêu trên phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, 
khí thải tự động liên tục và trưvền dữ liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi 
trưởng theo đúng quy định trước ngày 31 /12/2018.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Kiêm soát ô nhiêm -  Chi cục 
Bảo vệ môi trường, điện thoại 029 7 3897878, địa chỉ emaiỉ:
tntam.stmnt@kiengiang.gov. vn.Á

Nơi nhận:
-  N hư trên;
- GĐ và các PGĐ sỏ' TN&MT;
- Cổng thông tin điện tử sỏ' TN&MT;
- Chi cục BVMT;
- Lưu: VT, BVM T. hthloan
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