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NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
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Quy định Loại hình quan trắc Ai quan trắc? Kỹ thuật quan trắc

Quy định trong
Luật BVMT và 

Nghị định 

hướng dẫn

Luật BVMT

Quan trắc

xung quanh

Quan trắc

phát thải

Cơ quan quản lý
về Môi trường:
- Trung ương

- Địa phương

- Cơ sở sản xuất

- Kinh doanh
- Dịch vụ

Định kỳ

Tự động, liên tục

(Trạm Online)

Định kỳ

25-Nov-21 4

Tự động, liên tục

(Trạm Online)

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC



Quan trắc xung quanh Quan trắc phát thải

Trạm quan
trắc chất

lượng nước

mặt tự động, 

liên tục

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 quy định kỹ thuật chi tiết đối với QTTĐ

Trạm quan
trắc chất

lượng không
khí tự động, 

liên tục

Trạm quan
trắc nước

thải tự động, 

liên tục

Trạm quan
trắc khí thải

tự động, liên 

tục



1.1. Đối với Trạm QTTĐ chất lượng nước mặt và không khí xung quanh:
❖ Thông số và vị trí quan trắc:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều
26

- Thông số QTTĐ nước mặt:
+ Bắt buộc: nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD

+ Bổ sung theo mục tiêu quan trắc: độ đục, TDS, NH4
+, TN, TP, P, PO4

3-,
NO3

-, TOC, …

- Thông số QTTĐ không khí xung quanh: theo mục tiêu và đặc điểm

khu vực quan trắc:
+ Thông số tối thiểu (AQI): Bụi PM2.5, O3 và lựa chọn NO2/SO2/CO

+ Thông số khác: TSP, PM10, PM1, benzen (C6H6), toluen (C7H8), ethyl
benzen (C8H10), xylen (C8H10), metan (CH4) và các thông số độc hại khác.

- Vị trí quan trắc: Hướng dẫn tiêu chí lựa chọn vị trí và yêu cầu kỹ thuật

đối với vị trí quan trắc => SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP

ĐẶT TRẠM

Điều
30



❖ Yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật TB Trạm QTTĐ chất lượng nước mặt:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

- Thành phần cơ bản:
+ Thiết bị quan trắc các
thông số nước mặt

+ Datalogger
+ Dung dịch chuẩn

+ Camera
+ Thiết bị phụ: bao gồm Nhà
trạm, Bơm lấy mẫu và ống

dẫn nước, Hệ thống báo
cháy, báo khói, chống

sét,…. (Phụ lục 10)



- Đặc tính kỹ thuật TBQT chất lượng nước mặt (bảng 1):

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

STT Thông số quan trắc Đơn vị đo

Độ chính xác

Khoảng đo (*)
Độ 

phân 
giải

Thời gian
đáp ứng

(% giá trị

đọc)
(tính theo % 
khoảng đo)

1 Nhiệt độ oC ± 5% ± 3% 0 ÷ 80oC 0,1 ≤ 5 giây

2 pH - ± 0,1 ± 0,1 0 ÷ 14 0,1 ≤ 5 giây

3 TSS mg/L ± 5 % ± 2% 0 ÷ 500 0,1 ≤ 10 giây

4 COD mg/L ± 5% ± 5% 0 ÷ 100 0,5 ≤ 15 phút

5 DO mg/L ± 5% ± 5% 0 ÷ 20 0,1 ≤ 120 giây

6 NO3
- mg/L ± 5% ± 3% 0 ÷ 50 0,5 ≤ 10 phút

7 PO4
3- mg/L ± 5% ± 5% 0 ÷ 2 - ≤ 10 phút

8 NH4
+ mg/L ± 5% ± 5% 0 ÷ 5 0,2 ≤ 30 phút

9 Tổng P mg/L ± 5 % ± 3 % 0 ÷ 2 0,1 ≤ 30 phút

10 Tổng N mg/L ± 5 % ± 3% 0 ÷ 20 0,1 ≤ 30 phút

11 TOC mg/L ± 5 % ± 2 % 0 ÷ 100 0,1 ≤ 30 phút



❖ Yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật TB Trạm QT Không khí xung quanh:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

- Thành phần cơ bản:
+ Thiết bị quan trắc các thông
số KKXQ
+ Datalogger
+ Bình khí chuẩn

+ Camera
+ Thiết bị phụ: bao gồm Nhà
trạm, nguồn điện, Điều hòa
nhiệt độ, Hệ thống phân phối

khí, Hệ thống báo cháy, báo
khói, chống sét,…. (Phụ lục 11)



- Đặc tính kỹ thuật TBQT Không khí xung quanh (bảng 2):

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

STT
Thông số

quan trắc
Đơn vị đo

Độ chính xác tối đa

Khoảng đo

Độ 

phân 
giải

Thời gian 

đáp ứng
(% giá trị 

đọc)

(% khoảng

đo)
1 Nhiệt độ oC ± 5% ± 5% 0 ÷ 50 oC 0,1 ≤ 120

2 NO2
µg/m3 ± 5% ± 5% 0 ÷ 500 0,1

≤ 300
ppb ± 5% ± 5% 0 ÷ 250 0,1

3 CO
µg/m3 ± 5% ± 5% 0 ÷ 100.000 0,1

≤ 200
ppb ± 5% ± 5% 0 ÷ 85.000 0,1

4 SO2
µg/m3 ± 5% ± 5% 0 ÷ 1.000 0,1

≤ 200
ppb ± 5% ± 5% 0 ÷ 400 0,1

5 O3
µg/m3 ± 5% ± 5% 0 ÷ 500 0,1

≤ 200
ppb ± 5% ± 5% 0 ÷ 250 0,1

6 Bụi PM10 µg/m3 ± 5% ± 3% 0 ÷ 500 0,1 ≤ 60

7 Bụi PM2.5 µg/m3 ± 5% ± 3% 0 ÷ 150 0,1 ≤ 60



Lưu ý:

- Trạm QT chất lượng nước mặt: Khuyến

khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ

của cùng một hãng sản xuất và đã được cấp

chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế gồm:
Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA),
Tổ chức chứng nhận Anh (mCERTs), Cơ

quan kiểm định kỹ thuật Đức (TÜV).

- Trạm QT Không khí xung quanh: phải sử

dụng các thiết bị đo theo Danh mục các
phương pháp và thiết bị quan trắc tương

đương do Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa
Kỳ (US EPA) công bố hoặc các thiết bị quan
trắc đã được chứng nhận bởi các tổ chức

quốc tế gồm: Tổ chức chứng nhận Anh
(mCERTs), Cơ quan kiểm định kỹ thuật Đức

(TÜV).

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

https://www.csagroupuk.o
rg/services/mcerts/mcerts
-product-
certification/mcerts-
certified-products/mcerts-
certified-products-
continuous-ambient-air-
monitoring-system/

https://qal1.de/de/in
dex.htm

https://www.epa.gov/amti
c/air-monitoring-
methods-criteria-
pollutants



1.2. Đối với Trạm QT nước thải

❖ Thông số và vị trí quan trắc: Căn cứ vào đặc thù
của nguồn thải, hệ thống xử lý nước thải và yêu
cầu quản lý, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

➢ Thông số bắt buộc, hiện nay thực hiện theo
Nghị định 40/2019/NĐ-CP: lưu lượng (đầu

vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD,
amonia; (bắt buộc trừ nước làm mát có sử

dụng chlorine…)

➢ Thông số loại trừ theo QCVN áp dụng

➢ Thông số đặc thù theo ĐTM/KHBVMT được

xác nhận.



❖ Yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Nhà trạm

Hệ thống

lấy mẫu

nước thải

Các thiết bị

quan trắc

Camera

Hệ thống điện

Thiết bị lấy

mẫu tự động

- Thành phần cơ bản:
+ Thiết bị quan trắc các
thông số nước thải.
+ Datalogger
+ Chất chuẩn

+ Thiết bị lấy mẫu tự động

+ Camera
+ Thiết bị phụ: bao gồm

Nhà trạm, Bơm lấy mẫu và
ống dẫn nước, Hệ thống

báo cháy, báo khói, chống

sét,…. (Phụ lục 10)



- Phương pháp QTTĐ nước thải:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Phương pháp trực tiếp Phương phương gián tiếp



- Đặc tính kỹ thuật TBQT nước thải (bảng 3):

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

=> Các điểm mới:
+ Bổ sung Độ chính xác
theo khoảng đo, quy định

Thiết bị có ít nhất 1
khoảng đo được giá trị ≥

3 lần của giá trị giới hạn

quy định trong QCVN.
+ Chất chuẩn chỉ cần đáp

ứng 01 điểm nồng độ

trong dải đo tưng ứng với

từng thông số .
+ Niêm phong Thiết bị lấy

mẫu tự động



1.2. Đối với TBQT khí thải
❖ Thông số và vị trí quan trắc: Căn cứ vào đặc thù của nguồn thải, hệ

thống xử lý nước thải và yêu cầu quản lý, cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền.
➢ Thông số bắt buộc, hiện nay thực hiện theo Nghị định

40/2019/NĐ-CP: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng,
SO2, NOx và CO. (trừ QCVN đặc thù không quy định).

➢ Thông số loại trừ theo QCVN áp dụng

➢ Thông số đặc thù theo ĐTM/KHBVMT được xác nhận.
=> Điểm mới: Trường hợp cơ sở có nhiều nguồn phát sinh khí
thải được thải ra môi trường thông qua 01 ống khói chung:

- Có tính chất giống nhau => lựa chọn thực hiện QTTĐ tại ống dẫn

của từng nguồn thải hoặc QTTĐ trên ống khói chung.

- Có tính chất khác nhau => phải lắp đặt hệ thống QTTĐ cho từng

nguồn thải.

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC



❖ Yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ

thuật Trạm QT khí thải:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

- Thành phần cơ bản:
+ Thiết bị quan trắc các thông số

khí thải

+ Datalogger
+ Chất chuẩn

+ Camera
+ Thiết bị phụ: bao gồm Nhà trạm,

hệ thống phân phối mẫu khí thải,

Hệ thống báo cháy, báo khói, chống

sét,…. (Phụ lục 11)

Nhà trạm

Hệ thống lấy

mẫu khí thải

Thiết bị quan trắc (Thông số)

Bình khí
chuẩn



- Phương pháp QTTĐ khí thải:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Quan trắc bằng việc trích hút mẫu (Extractive): 

thiết bị sử dụng ống hút mẫu và ống dẫn mẫu được

trích từ thân ống khói

Quan trắc trực tiếp trên thân ống khói (In-Situ): 

thiết bị quan trắc được gắn trực tiếp trên thân ống khói

không sử dụng ống dẫn khí



- Đặc tính kỹ thuật Trạm QT Khí thải:

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, LẮP ĐẶT CÁC TRẠM QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

=> Các điểm mới:
+ Bổ sung Độ chính xác theo
khoảng đo, quy định Thiết bị có ít
nhất 1 khoảng đo được giá trị ≥ 3
lần của giá trị giới hạn quy định

trong QCVN.
+ Hệ thống quan trắc trực tiếp

trên ống khói => chấp nhận cách
kiểm tra bằng chất chuẩn theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
+ Nồng độ chất chuẩn phải đáp

ứng trong khoảng 10%-70%
khoảng đo của từng thiết bị tương

ứng với từng thông số.
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2. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC 

TRẠM QTTĐ

❖Đối với Trạm QTTĐ chất lượng nước

mặt, không khí xung quanh:
- Hồ sơ quản lý trạm gồm có: Hồ sơ thông
tin về trạm, Hồ sơ về bảo dưỡng, thay thế

thiết bị tại trạm, Hồ sơ thiết bị, Bản vẽ thiết

kế kỹ thuật và các Quy trình vận hành, bảo

dưỡng, thay thế và sửa chữa trạm.

- Quy định về công tác vận hành:
+ Xây dựng Quy trình thao tác chuẩn (SOP)

+ Phân công nhân viên vận hành và quản lý
trạm: Quyết định phân công cụ thể, nhân
viên được đào tạo và phải am hiểu về hệ

thống (TT 18/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010
Định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và
biên chế cho trạm QTMT)



❖Đối với Trạm QTTĐ nước thải, khí thải: 
- Cài đặt khoảng đo: có khả năng đo gấp 3 lần giá trị

giới hạn quy định trong QCVN;

- Bảo đảm yêu cầu về nhân lực quản lý và vận

hành

- Xây dựng Hồ sơ quản lý hệ thống (11 mục)

- Gửi Hồ sơ báo cáo Sở TNMT trước khi hệ thống

vận hành chính thức; báo cáo kế hoạch bảo trì, bảo

dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện,
sửa chữa, biện pháp kiểm soát phát thải… trong quá
trình vận hành trạm;

2.QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC 

TRẠM QTTĐ



Về xây dựng SOP: Cấu trúc của SOP (tham khảo): 
1) Giới thiệu chung: Tên, địa chỉ đơn vị; loại hình Trạm;

Vị trí, thông số quan trắc; thời gian lắp đặt trạm…

2) Quy định về an toàn trong vận hành, quản lý Trạm: 
Phòng cháy, chữa cháy, an ninh, an toàn…

3) Quy trình thao tác chuẩn SOP (Tối thiểu gồm 04 quy
trình/sổ tay vận hành): QT vận hành, kiểm tra, bảo

dưỡng các thiết bị; QT quản lý số liệu; QT khắc phục sự

cố; QT kiểm tra bằng chất chuẩn;
4) Một số sự cố thường gặp trong quá trình vận hành và
cách khắc phục: Ghi lại theo tổng kết của các Hãng cung
cấp, lắp đặt thiết bị và thực tế quá trình vận hành của

Đơn vị.

2.QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC 

TRẠM QTTĐ



 Các lưu ý khi kiểm tra định kỳ bằng chất 

chuẩn:

- Chất chuẩn để kiểm tra định kỳ phải còn hạn sử dụng, 

có độ chính xác tối thiểu ± 5%, có liên kết chuẩn theo

quy định về đo lường.

- Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo

khuyến cáo của NSX nhưng phải bảo đảm tối thiểu 01 

tháng/lần bởi đơn vị vận hành hệ thống; phải thực hiện 

kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị đo theo quy định 

khi giá trị đo được trên thiết bị đo so với giá trị nồng

độ của chất chuẩn có sai lệch ≥ 10%. 

KHÔNG TỰ THỰC HIỆN CÀI ĐẶT LẠI HỆ SỐ 

2.QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC 

TRẠM QTTĐ



3.QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.1. Quy định về Kiểm định, hiệu chuẩn:
➢ LUẬT ĐO LƯỜNG: Thiết bị đo/quan trắc các yếu tố môi trường là phương tiện đo nhóm 2
Phương tiện đo nhóm 2: Là những PTĐ được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong
mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong
thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
Bộ KHCN đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với PTĐ nhóm 2
➢ Yêu cầu đối với PTĐ nhóm 2 (Đ.19 LĐL):
1. Đáp ứng các yêu cầu cơ bản của PTĐ.
2. Phải được kiểm soát về đo lường bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu;
b) Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng;
c) Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng;
d) Kiểm định sau sửa chữa.

3. Việc kiểm định PTĐ nhóm 2 phải được thực hiện tại Tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm

định (Nghị định 105/2016/NĐ-CP, Thông tư 24/2013/TT-BKHCN).



3.QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.1. Quy định về Kiểm định, hiệu chuẩn:
Danh mục PTĐ nhóm 2 theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ KHCN liên quan đến QTTĐ:



3.QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.1. Quy định về Kiểm định, hiệu chuẩn:
Điều kiện để thực hiện Danh
mục PTĐ nhóm 2 theo Thông
tư 07/2019/TT-BKHCN:

1) Có ĐLVN được ban hành
(Cơ sở của quá trình kiểm

định)

2) Tổ chức kiểm định được

Tổng cục TCĐLCL chỉ định

thực hiện kiểm định

Trung tâm QTMT miền
Bắc xây dựng 10 ĐLVN 
cho các PTĐ của Trạm 

QTTĐ



3.QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.1. Quy định về Kiểm định, hiệu chuẩn:

Đơn vị 

Kiểm định, 

Hiệu chuẩn??

Nghị định
105/2016/NĐ-CP; 
Thông tư 24/2013 
quy định về hoạt
động kiểm định, 

hiệu chuẩn

Đăng ký cung
cấp dịch vụ
kiểm định, hiệu
chuẩn (ĐK…)

Điều kiện hoạt động:
- Được thành lập theo quy định

- Đủ cơ sở vật chất

- Công bố QTKĐ/HC

- Nhân viên phải đào tạo

- Phải đăng ký hoạt động

Chỉ định thực
hiện hoạt động
kiểm định, hiệu
chuẩn

- Đã được cấp ĐK cung cấp dịch vụ

KĐ, HC

- Đủ cơ sở vật chất

- Chuẩn đo lường phải được hiệu

chuẩn tại tổ chức được chỉ định

- Đào tạo Kiểm định viên

- QTKĐ theo ĐLVN
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CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.1. Quy định về Kiểm định, hiệu chuẩn:

Quản lý hoạt động

Kiểm định, 

Hiệu chuẩn??

➢ Điều 55, Luật Đo lường - Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ

1. c) Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đo lường trong ngành, lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý nhà nước được phân công;

➢ Nghị định 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định CNNV quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Bộ TNMT

- Điểm k, khoản 9, Điều 2: … quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử

nghiệm thiết bị QTMT theo quy định của pháp luật; quản lý số liệu QTMT, xây
dựng CSDL quốc gia về QTMT; công bố kết quả QTMT quốc gia…

➢ Quyết định 15/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018 của Thủ tướng CP quy định

CNNV quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCMT

- Điểm đ, khoản 12, Điều 2: Quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử

nghiệm thiết bị quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật;
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CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

ĐK40 N99

Đặc cách chỉ định thực
hiện kiểm định các PTĐ 
của Trạm QTTĐ theo 10 

ĐLVN mới ban hành



3.QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.2. Quy định về Kiểm soát chất lượng của Hệ

thống:
=> Theo thông lệ quốc tế: 
➢ Đảm bảo chất lượng:
- Kiểm tra hoạt động (Performance audit)

- Kiểm tra tính năng (Functional checks)
- Kiểm duyệt dữ liệu (Data Validations)

➢ Kiểm soát chất lượng định kỳ:
- Kiểm tra hàng ngày (zero and span checks)

- Kiểm tra hàng tuần (precision checks)

- Hiệu chuẩn đa điểm hàng quý (multiple-point 
calibrations)



3.QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

3.2. Quy định về Kiểm soát chất lượng của

Hệ thống:
=> Thông tư 10/2021/TT-BTNMT: 
➢ Đảm bảo chất lượng: thông qua yêu cầu

về nhân viên vận hành, Hồ sơ quản lý Trạm

➢ Kiểm soát chất lượng:
- Trạm QTTĐ xung quanh: Báo cáo định kỳ, 

đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý.

- Trạm QTTĐ phát thải: Thực hiện kiểm 

soát chất lượng của hệ thống trước khi đưa

vào vận hành chính thức và định kỳ 01 
lần/năm bởi một đơn vị độc lập có đủ năng

lực.



3.QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM SOÁT 

CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG

Tính toán độ chính xác tương đối

(RA) theo công thức (Phụ lục 12):

RA = 𝒅 + 𝒄𝒄

𝑹𝑴
× 100

=> Điểm mới: Đối với thiết bị đo

thông số dạng khí gồm SO2, NO2, CO,
H2S, NH3, hơi Hg: Trong trường hợp

𝑅𝑀 < 50% giá trị giới hạn của Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng

cho cơ sở thì thay thế giá trị 𝑅𝑀 tại

mẫu số của Công thức trên bằng Giá trị

giới hạn của QCVN áp dụng cho cơ

sở.
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II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Triển khai một số Dự án trọng điểm để tăng cường

năng lực QTMT:
(1) Dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo
môi trường biển 04 tỉnh miền Trung, Hợp phần 5”

(Tổng mức ĐT: 120 tỷ):
+ Mục tiêu: Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo
ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung (đầu tư

06 Trạm QTTĐ khí, 06 Trạm QTTĐ nước biển, TB
kiểm định, TB quan trắc và phân tích môi trường).
+ Dự án triển khai 2018 - 2021
+ Phạm vi: Tại Bộ TNMT và 4 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

II.1. TẠI TRUNG ƯƠNG

Thực hiện nhiệm vụ đầu mối của Hệ thống mạng lưới

QTMT quốc gia, thời gian qua, TTQTMTMB đã triển khai
các nội dung liên quan đến QTTĐ như sau:



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Triển khai một số Dự án trọng điểm để tăng

cường năng lực QTMT (tiếp):

(2) Dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan
trắc môi trường không khí (giai đoạn 1)” (Tổng

mức ĐT: 515 tỷ):
+ Mục tiêu: Đầu tư 18 Trạm quan trắc tự động

môi trường không khí; Thiết bị kiểm định, thiết

bị quan trắc, phân tích môi trường không khí và
hạ tầng hệ thống CNTT kết nối, quản lý dữ liệu.
+ Dự án triển khai 2021 - 2023
+ Phạm vi: Tại 16 tỉnh, thành phố có vị trí lắp

đặt Trạm theo Quy hoạch tại Quyết định số

90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Triển khai một số Dự án trọng điểm để tăng cường năng lực QTMT (tiếp):

(3) Dự án“Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường giai đoạn 1” (Tổng mức ĐT:
213 tỷ):
+ Mục tiêu: Nâng cấp, tăng cường trang thiết bị quan trắc môi trường, kiểm soát
đo lường và hệ thống tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia.
+ Dự án triển khai 2021 - 2022
+ Phạm vi: Tại Tổng cục Môi trường (các TTQT), Tổng cục Khí tượng thủy văn và
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
=> Song song với DA của Bộ có 07 địa phương cũng được hỗ trợ kinh phí đầu tư

tăng cường năng lực QTMT từ nguồn ngân sách Sự nghiệp BVMT Trung ương,

bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đăk Nông, Trà Vinh, Tiền

Giang



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

2. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực QTMT

- Dự án “Lắp đặt 100 Trạm quan trắc tự động môi trường KK sử

dụng cảm biến” tại Hà Nội, Hà Nam và Ninh Bình.

- Hợp tác với FMI Phần Lan về Dự án "Thúc đẩy hiện đại hóa
công tác giám sát và hệ thống quản lý chất lượng không khí khu
vực đô thị tại Việt Nam“. Trong đó dự kiến lắp đặt 100 Trạm

QTTĐ sử dụng cảm biến tại khu vực phía Bắc và tăng cường

năng lực ứng dụng các mô hình dự báo chất lượng môi trường

không khí.

- Hợp tác với Optex - Nhật Bản “Khảo sát với khu vực tư nhân
để phổ biến công nghệ Nhật Bản cho các thiết bị quan trắc

nước đơn giản nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường

nước”.

- Duy trì các hội thảo trực tuyến (01 tuần/hội thảo) với các
chuyên gia, nhà quản lý của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa
Kỳ (US EPA).
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3. Hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp về QTTĐ

Triển khai nhiệm vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ

thuật (theo CV số 3178/BTNMT-TCMT ngày 15/6/2020 của

Bộ TNMT):

- Góp ý, hỗ trợ kỹ thuật cho các Dự án đầu tư, lắp đặt Trạm

QTTĐ của địa phương và Doanh nghiệp (lựa chọn vị trí lắp

đặt, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, Hồ sơ dự án…).

- Rà soát, kiểm duyệt, đánh giá số liệu các Trạm QTTĐ, đặc

biệt là các Trạm QTKK phục vụ công bố chỉ số AQI.

- Hướng dẫn công tác vận hành và kiểm soát chất lượng các
Trạm QTTĐ.

- Phối hợp rà soát, cập nhật thông tin của các Trạm QTTĐ (hệ

số Kv, Kp; thông tin thiết bị,…) vào phần mềm để hoàn thiện

các chức năng phân tích, xử lý số liệu phục vụ công tác dự

báo, cảnh báo.
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II.2. TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019
của Chính phủ và các VB số 1729/BTNMT-TCMT ngày 16/4/2019, số 3178/ BTNMT-
TCMT ngày 15/6/2020, các địa phương đã triển khai thực hiện:

- Thực hiện đầu tư, lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch

mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng. Hiện tại, đã

có 37/63 tỉnh/thành phố lắp đặt Trạm QTTĐ (228/251 trạm đã lắp đặt và truyền về số liệu

về bộ trong đó có trong đó có 131 Trạm không khí xung quanh và 97 trạm nước mặt) và
truyền về Bộ TNMT; 3/63 tỉnh/thành phố đang lập Dự án đầu tư (10 Trạm).

- Đã thực hiện rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
ngày 13/5/2019 của Chính phủ => công tác kiểm tra, xác nhận và niêm phong Datalogger

- Một số tỉnh/thành phố đã thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn địa

phương.
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II.3. TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Theo số liệu của các Sở TNMT cung cấp và quá trình tương

tác trao đổi:

- Đa số các Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt QTTĐ

phát thải theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của

Chính phủ đã thực hiện đầu tư, lắp đặt theo quy định.

Hiện tại, đã có 57/63 tỉnh/thành phố đang tiếp nhận số liệu QTTĐ

phát thải và truyền về Bộ ( tổng 951 trạm trong đó có trong đó có
520 Trạm nước thải và 431 trạm khí thải).

Theo thống kê: có khoảng 250 trạm phát thải chuẩn bị đầu tư lắp

đặt.

Biều đồ: Số lượng trạm của doanh nghiệp truyền về Bộ
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đến nay trên cả nước đã lắp đặt 1.900 trạm QTTĐ, trong đó 1.600 trạm đang truyền số

liệu về Sở TN&MT và 1.200 trạm đang truyền số liệu về Bộ TN&MT, còn lại khoảng 300
trạm đang trong giai đoạn lắp đặt, vận hành thử nghiệm (Tăng ~ 2 lần so với cùng thời

điểm năm 2020).

- Các Trạm QTTĐ xung quanh đáp ứng các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật theo
TT 10/2021/TT-BTNMT; Các thiết bị được chứng nhận bởi EPA/mCERTs/TÜV.

- Việc đào tạo cán bộ quản lý và vận hành Trạm đã được các Địa phương và Doanh
nghiệp quan tâm (thể hiện qua năng lực của CB vận hành trong quá trình tương tác,
trao đổi).
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TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế sau:

1. Về công tác đầu tư, lắp đặt:

* Đối với các Trạm QTTĐ xung quanh:

+ Vị trí lắp đặt các trạm chưa phù hợp:

- Chưa thực sự đại diện cho CLMT của cả khu vực (Ví dụ: lắp đặt vị trí ô nhiễm cục bộ, gần nguồn

phát thải…)

- Phân bố trạm chưa phù hợp (mật độ trạm, lưới trạm…)

+ Việc lựa chọn thông số quan trắc và công nghệ quan trắc chưa đảm bảo theo yêu cầu của TT10
và Quy chuẩn liên quan.

VD: Thiết bị đo Bụi sử dụng công nghệ tán xạ; các thiết bị chưa trả ra trạng thái, hệ thống truyền

nhận dữ liệu chưa đáp ứng …

* Đối với các Trạm QTTĐ phát thải:

Đa số DN đã thực hiện lắp đặt chưa đáp ứng theo quy định của TT10, DN phải có kế hoạch bổ sung
thay thế các thiết bị (thời hạn 16/8/2023)
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2. Về công tác vận hành:

* Đối với các Trạm QTTĐ xung quanh:

+ Công tác duy trì vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh phụ kiện, kiểm định-hiệu

chuẩn… chưa đảm bảo theo khuyến cáo của Hãng sản xuất (Quy định về tài chính: Không
được mua sắm thiết bị và linh kiện dự phòng, kinh phí chưa đảm bảo và bố trí chậm).

+ Chưa chú trọng đầu tư nguồn lực con người để duy trì vận hành trạm, xử lý và kiểm duyệt số

liệu…

=> Trang thiết bị hỏng, sai số nhiều => Độ tin cậy của số liệu phục vụ công bố thông tin???

* Đối với các Trạm QTTĐ phát thải:

- Đa số DN đã xây dựng các quy trình vận hành tuy nhiên nhiều DN chưa chi tiết hóa, hiệu

chỉnh quy trình vận hành theo điều kiện thực tế tại DN.

- Nhiều trạm bị sự cố nhưng do không có thiết bị dự phòng theo khuyến cáo của NSX nên
kéo dài thời gian khắc phục => mất số liệu

- Đa số DN chưa thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ bằng chất chuẩn theo đúng quy định.
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2. Về việc thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, RA test

* Đối với các Trạm QTTĐ xung quanh:

- Mới thực hiện kiểm định cho một số thông số (Trạm nước: pH, DO; Trạm khí: CO, NOx, SO2)
nên chưa đủ cơ sở để đánh giá đặc tính kỹ thuật, độ chính xác của thiết bị => nhiều đơn vị chưa

công bố thông tin.

* Đối với các Trạm QTTĐ phát thải:

- Các Trạm cơ bản thực hiện đầy đủ việc kiểm định, hiệu chuẩn, RA test theo quy định, tuy nhiên
thông qua đánh giá số liệu QTTĐ truyền về, quá trình trao đổi, tương tác với DN => Chất lượng

của hệ thống QTTD chưa đảm bảo theo yêu cầu quy định. Cụ thể:

+ Mất kết nối, các số liệu bất thường

+ Kết quả chương trình đo, phần tích chất chuẩn đối với Trạm QTTD nước thải, tỉ lệ các đơn vị đạt

rất thấp (đặc biệt là đối với thông số Amoni: đạt <35%)

Nguyên nhân: ngoài các nguyên nhân từ đầu tư, lắp đặt và vận hành => Công ty thường ủy thác
việc đánh giá cho đơn vị thực hiện kiểm định hiệu chuẩn và RA test, không cử cán bộ giám sát
thực hiện theo các quy trình (kiểm định hiệu chuẩn, lấy mẫu đối chứng…).
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➢ Tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản QPPL có liên quan đến

quan trắc tự động, liên tục theo các quy định mới của Luật

Bảo vệ môi trường 2020.

➢ Rà soát, hoàn thiện hệ thống QCVN để áp dụng cho một số

thông số QTTĐ.

➢ Xây dựng và ban hành Số tay hướng dẫn tiêu chí lựa chọn

vị trí, thông số quan trắc cho từng loại hình Trạm QTTĐ xung
quanh.

1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước

* Bộ Tài nguyên và Môi trường:
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➢ Rà soát, bổ sung ĐMKTKT cho các Trạm QTTĐ sử

dụng cảm biến và Trạm QTTĐ nước biển.

➢Tiếp tục xây dựng các Quy trình kiểm định (ĐLVN)

các thiết bị QTMT theo Ủy quyền của Tổng cục

TCĐLCL.

➢Tăng cường ứng dụng AI, quản lý thông tin về hoạt

động vận hành, kiểm định, hiệu chuẩn, RA…; thực

hiện công tác kiểm tra hoạt động QA/QC (kiểm tra
đối chứng tại Trạm) để đảm bảo độ tin cậy của số

liệu QTTĐ phục vụ công tác quản lý và công bố thông
tin.
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1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước

* Bộ Tài nguyên và Môi trường (tiếp):



➢ Tăng cường giám sát việc thực

hiện vận hành, đảm bảo và kiểm soát
chất lượng Hệ thống Trạm của DN.

➢ Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác
nhận, quản lý password Data
logger và niêm phong hệ thống

truyền nhận số liệu của Trạm.

➢ Tương tác trực tiếp, kịp thời với

DN khi có thông số vượt quy chuẩn

cho phép. Có các biện pháp xử lý, xử

phạt hoặc đình chỉ xả thải theo quy
định của pháp luật.
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1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước

* Sở Tài nguyên và Môi trường:



2.1. Công tác đầu tư, lắp đặt thiết bị

- Đầu tư lắp đặt, nâng cấp thiết bị của

HTQTTĐ đáp ứng các yêu cầu kỹ

thuật đối với các thiết bị sử dụng cho

các hệ thống quan trắc tự động, liên

tục tại thông tư 10/2021/TT-BTNMT

(Độ chính xác, độ phân giải, thời gian

đáp ứng, dải đo, thông tin trạng thái).

2. Đối với Doanh nghiệp
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▪ Xây dựng và nghiêm túc
thực hiện quy trình vận

hành (SOP), hiệu chỉnh

quy trình cho phù hợp với

thiết bị đã đầu tư lắp đặt.

▪ Vận hành, bảo trì, bảo

dưỡng, thay thế thiết bị hệ

thống quan trắc phát thải

tự động, liên tục theo đúng

khuyến cáo và hướng dẫn

của NSX

2. Đối với doanh nghiệp

2.2. Về vận hành
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➢ Thực hiện kiểm định thiết bị định kỳ theo các ĐLVN

áp dụng cho Trạm QTTĐ của Tổng cục TCĐLCL

ban hành.

➢ Chủ động tham gia các chương trình PTs do các tổ

chức được chứng nhận phù hợp tiêu chẩn ISO/IEC

17043:2010 theo nhu cầu của Đơn vị.

(Thông tin về các chương trình được cập nhật

thường xuyên tại: quantracmoitruong.gov.vn)

2. Đối với doanh nghiệp

2.2. Về đảm bảo và kiểm soát chất lượng hệ thống
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