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I. CĂN CỨ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Theo thông lệ quốc tế

* Trên thế giới: 

Tại Châu Âu và một số quốc gia trên thế giới như

Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… đều có quy

định về đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất

lượng (QC) thông qua hoạt động RATA

test/Performance test và chương trình giám sát tuân

thủ:

 Thiết lập và ban hành các Tiêu chuẩn/quy

định để đảm bảo chất lượng (QA) cho các hệ

thống đo lường tự động (AMS - automated

measuring systems).

 Kế hoạch giám sát để đánh giá hiệu quả của

các quy trình QA/QC của CEMs => có sử

dụng Mẫu “Mù” để đánh giá.



I. CĂN CỨ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 Tại Châu Âu, Ủy ban tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN-CEN

European Committee for Standardization) ban hành các Tiêu

chuẩn:

 CEN / TC 264 / WG 45 - Các CT thử nghiệm thành thạo cho các

phép đo phát thải.

 CEN / TC 264 / WG 9 - Đảm bảo chất lượng của HT đo lường

tự động

 CEN / TC 230 / WG 4 - Yêu cầu đối với thiết bị giám sát nước

...

 Tại Trung Quốc

 Các quy định về lắp đặt thiết bị giám sát tự động.

 Quy định đối với Hồ sơ dữ liệu đo lường và giám sát từ các thiết

bị giám sát tự động.

 Việc lắp đặt thiết bị giám sát tự động chất lượng nước và thiết bị

camera quan sát, và các quy định về Kiểm tra độ chính xác

tương đối (RATA).



I. CĂN CỨ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 Tại Anh, Quy định cơ quan môi trường phải thực hiện thử nghiệm bằng

chất chuẩn và đánh giá hiệu suất các trạm quan trắc tự động phát thải

(TGN M20: quality assurance of continuous emission

monitoring systems)

 Tại Mỹ, Luật môi trường quy định đối với các trạm quan trắc tự động 

phát thải hàng năm phải thực hiện đo kiểm tra và đánh giá hiệu suất bằng

mẫu mù theo yêu cầu của cơ quan quản lý (e-CFR Title 40, Part 60.8,g: 

The performance testing shall include a test method performance audit 

(PA) during the performance test. The PAs consist of blind audit samples 

supplied by an accredited audit sample provider and analyzed during the 

performance test in order to provide a measure of test data bias.)

 Tại Đài Loan, Trung Quốc: Luật môi trường Chương 13 về Quản lý 

thiết bị giám sát tự động có quy định về việc đánh giá hiệu suất của hệ

thống quan trắc tự động thông qua việc đo thử nghiệm chất chuẩn hoặc

các phương pháp phân tích thử nghiệm được quy định trong Luật này. 

Hình ảnh các 

trang công bố

tiêu

chuẩn/Quy

định

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977200/TGN_M20_-_Quality_assurance_of_continuous_emission_monitoring_systems.pdf


I. CĂN CỨ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

* Tại Việt Nam:

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, ngày 01/9/2017 của BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường:

+ Thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của NSX nhưng phải đảm bảo tối

thiểu 01 tháng/lần bởi đơn vị vận hành Hệ thống

+ Đơn vị vận hành hệ thống phải định kỳ tham gia các chương trình đo, phân tích chất chuẩn do TCMT tổ

chức hàng năm (Khoản 1, Điều 52 Thông tư số 24).

- Quyết định 1309/QĐ-BTNMT, ngày 26/4/2018 của BTNMT quy định CVNV của TTQTMT miền Bắc:

+ Tổ chức các chương trình thử nghiệm, thành thạo trên phạm vi cả nước

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc quản lý chất lượng, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị

quan trắc môi trường và chuẩn đo lường.

- Nhiệm vụ thường xuyên: Xây dựng và Duy trì hệ thống quản lý chất lượng hoạt động quan trắc và phân

tích môi trường; duy trì, quản lý hệ thống thông tin dữ liệu quan trắc môi trường toàn quốc.



 Cơ quan quản lý: Đánh giá chất lượng và độ tin cậy của hệ thống quan trắc nước thải tự

động, liên tục thông qua đánh giá kết quả đo, phân tích do Chương trình cung cấp.

 Các đơn vị vận hành trạm: Thông qua đánh giá kết quả của Chương trình, đơn vị vận

hành có căn cứ để thực hiện các hành động khắc phục hoặc cải tiến phù hợp để đảm bảo

và kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc.

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

=> Mục tiêu:



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

ĐO, PHÂN TÍCH CHẤT CHUẨN CHO CÁC TRẠM QTTĐ



Từ khi Thông tư 24/2017/TT-

BTNMT được ban hành và có hiệu

lực, song song với việc tổ chức các

hội thảo về vận hành, kiểm soát

chất lượng hệ thống QTTĐ, TCMT

đã tổ chức 03 chương trình đo,

phân tích chất chuẩn đối với các

Đơn vị vận hành Trạm quan trắc

nước thải tự động, liên tục:

- Năm 2019: Thông số pH

- Năm 2020: Thông số pH và NH4

- Năm 2021: Thông số pH và NH4

1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN



2. CÁCH THỨC TỔ CHỨC

Triển khai tổ chức chương trình

Đơn vị tổ chức Đơn vị tham gia

Chuẩn bị

mẫu

XLSL và 

Đánh giá 

kết quả

Cấp giấy

chứng nhận

Thực hiện

đo, phân

tích mẫu

Báo cáo

kết quả

Tổng hợp

báo cáo



Triển khai tổ chức chương trình

1. Chuẩn bị mẫu:

 Mẫu chuẩn (CRMs) được đặt hàng đáp ứng các yêu cầu:

- Độ chính xác: <2%

- Liên kết chuẩn (NIST)

- Có Giấy chứng nhận (nồng độ, ĐCX, Độ KĐBĐ…)

 Số lượng mẫu: 03 mẫu/ 01 thông số đăng ký tham gia.

 Thể tích mẫu:

 Đối với thông số pH: Mỗi mẫu 200 mL;

 Đối với thông số Amoni: Mỗi mẫu 250 mL



Triển khai tổ chức chương trình

2. Thực hiện đo, phân tích mẫu và gửi kết quả

• Đơn vị vận hành trạm thực hiện đo, phân tích chất chuẩn bằng thiết bị đang lắp tại

trạm QTTĐ theo hướng dẫn thực hiện của BTC Chương trình.

• Kết quả đo được viết vào phiếu kết quả do BTC cung cấp kèm ảnh chụp làm bằng

chứng và gửi lại cho BTC chương trình.



Triển khai tổ chức chương trình

3. Xử lý số liệu và Đánh giá kết quả đo

* Xử lý số liệu:

Phương pháp xử lý số liệu và đánh giá kết quả thực hiện theo ISO/IEC 17043:2010, bao gồm

các bước:

B1: Xác định giá trị ấn định và Độ KĐBĐ

B2: Tính toán giá trị hiệu số (D) của Kết quả đo mẫu (x) và Mẫu chuẩn (X)

B3: Tính toán phần trăm chênh lệch D% theo công thức:

B4: So sánh giá trị D và D% với tiêu chí của Chương trình

𝐃% =
(𝐱 − 𝐗)

𝐗
𝐱 𝟏𝟎𝟎



Triển khai tổ chức chương trình

* Đánh giá kết quả đo

• Theo quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, độ chính

xác của thiết bị đo thông số pH là ± 0,2 pH, thông số Amoni là ± 5%.

• Thông số pH: Đánh giá kết quả đo bằng cách so sánh Giá trị hiệu số (D) với

Độ chính xác của thiết bị.

• Thông số Amoni: Đánh giá kết quả đo bằng cách so sánh phần trăm chênh

lệch (D%) với Độ chính xác của thiết bị.

Khi đánh giá có tính đến độ không đảm bảo đo (KĐBĐ) của mẫu chuẩn: ux



Triển khai tổ chức chương trình

4. Giấy chứng nhận kết quả đo

• Mỗi trạm QTTĐ tham gia chương trình sẽ

được đánh một mã số riêng.

• Giấy chứng nhận tham gia chương trình sẽ

thể hiện mã số riêng của mỗi trạm, thông tin

về trạm, đơn vị vận hành và kết quả đo,

phân tích chất chuẩn.

• Thông tin về các đơn vị vận hành trạm tự

động được bảo mật theo quy định.



Triển khai tổ chức chương trình
5. Báo cáo kết quả

Thông tin trong báo cáo đầy đủ, rõ ràng



1. Về số lượng đơn vị tham gia:

 Năm 2019: 90 đơn vị (124 trạm)

 Năm 2020: 102 đơn vị (148 trạm)

 Năm 2021 (TK đến 31/8): 118 đơn vị (157 trạm)

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
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2. Về kết quả thực hiện:

* Năm 2019: Thông số pH, thực hiện với 124 Trạm

70 Trạm

56.452%
29 Trạm

23.387%

14 Trạm

11.290%

11 Trạm

8.871%

Trạm đạt cả 3 điểm nồng độ

Trạm đạt 2 điểm nồng độ

Trạm đạt 1 điểm nồng độ

Trạm không đạt cả 3 điểm nồng độ

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
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2. Về kết quả thực hiện:

* Năm 2020:

5 Trạm

7,81 %

8 Trạm

12.500%

13 Trạm

20,31 %

38 Trạm

59.375%

Thông số amoni

(64 trạm)

Trạm đạt cả 3 

điểm nồng độ

Trạm đạt 2 điểm 

nồng độ

Trạm đạt 1 điểm 

nồng độ

Trạm không đạt 

cả 3 điểm nồng 

độ

98 Trạm

66,67 %

27 Trạm

18.367%

15 Trạm

10,20 %

7 Trạm

4.762%Thông số pH

(147 trạm)

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
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 Thông số thực hiện: Thông số pH, Amoni

 Số đơn vị đăng ký tham gia: 116 đơn vị

 Tổng số trạm đăng ký tham gia: 157 trạm

 Thời gian tổ chức:

 Đợt 1: Tháng 6/2021

 Đợt 2: Tháng 11/2021

94; 60%

63; 40%

Hình 7. Số trạm đăng ký năm 2021

Số trạm đăng kí cả 

hai thông số pH và 

Amoni

Số trạm chỉ  đăng kí 

thông số pH

2. Về kết quả thực hiện:

* Năm 2021 (đang thực hiện):

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH



=> NGUYÊN NHÂN (thông qua đánh giá

kết quả thực hiện và thông tin trao đổi với

các đơn vị):

 Công tác vận hành Trạm chưa đảm bảo

(tần suất, quy trình thực hiện).

 Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật

tư tiêu hao định kỳ không tuân thủ theo

hướng dẫn/khuyến cáo của NSX.

 Chưa giám sát Bên thứ 3 khi thực hiện

kiểm định hiệu chuẩn và đánh giá chất

lượng hệ thống (theo các quy trình kiểm

định hiệu chuẩn, lấy mẫu đối chứng…).

4. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP



 GIẢI PHÁP:

Để đảm bảo và kiểm soát chất lượng trạm QTTĐ đáp ứng yêu cầu

quy định (Thông tư 10/2021/TT-BTNMT), cần thực hiện đồng bộ

từ việc (1) đầu tư lắp đặt thiết bị; (2) quản lý, vận hành; (3) Kiểm

soát chất lượng hệ thống; (4) Truyền nhận số liệu

Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

 Đầu tư lắp đặt, nâng cấp thiết bị của HTQTTĐ đáp ứng các yêu

cầu quy định tại 10/2021/TT-BTNMT (Độ chính xác, dải đo, thời

gian đáp ứng, thông tin trạng thái).

 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.

 Thực hiện 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 nhà sản xuất.

4. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP



=> GIẢI PHÁP:

 Thực hiện kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn tối thiểu

01 tháng/lần; 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 cài đặt lại hệ số).

 Giám sát chặt chẽ việc kiểm định/Hiệu chuẩn, RA

test của đơn vị thứ 3 khi thực hiện tại đơn vị (tuân thủ

theo các Quy trình kiểm định; quy trình kỹ thuật quan

trắc...)

 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

4. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
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III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục hỗ trợ địa phương và Doanh nghiệp về công tác đầu tư lắp đặt, vận hành,

truyền nhận và kiểm soát dữ liệu của trạm quan trắc tự động, liên tục, TCMT sẽ thực

hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nâng cấp phần mềm truyền

nhận dữ liệu quan trắc tự động chuyển

giao cho các Sở TNMT. Trong đó, bổ

sung chức năng kiểm soát dữ liệu (ứng

dụng AI, quản lý thông tin kiểm định,

hiệu chuẩn, RA…), qua đó hỗ trợ công

tác quản lý và cải thiện mức độ tương

tác với cơ quan quản lý môi trường địa

phương và doanh nghiệp.
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- Tiếp tục xây dựng các Quy trình kiểm

định các thiết bị quan trắc môi trường theo

Ủy quyền của Tổng cục TC-ĐL-CL.

- Tổ chức Hội thảo hướng dẫn kỹ thuật liên

quan đến thực hiện Thông tư 10/2021/TT-

BTNMT; Hướng dẫn vận hành, truyền nhận

và kiểm soát dữ liệu của trạm quan trắc tự

động, liên tục.

- Tiếp tục nghiên cứu, chế tạo mẫu chuẩn

để tổ chức đa dạng các thông số; Nghiên

cứu phương án tổ chức chương trình đo,

phân tích chất chuẩn/đo thử nghiệm với các

thông số của Trạm quan trắc khí thải.



III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Link tra cứu thông tin và tài liệu:     http://cem.gov.vn



Các Quy trình kiểm định mới nhất

do Tổng cục TC-ĐL-CL ban hành dành cho trạm QTTĐ



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


