
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 

TRUNG TÂM  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC 

Số:           /QTMB 

V/v thông báo kế hoạch tổ chức chương trình 

thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc  

hiện trường năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        Hà Nội, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  ………………..…………….………………………………… 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Tổng cục Môi trường giao, trong 

khuôn khổ kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Trung tâm Quan trắc môi trường miền 

Bắc tiếp tục tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo hoạt động quan trắc 

hiện trường (sau đây gọi chung là Chương trình). Chương trình được tổ chức với 

mục tiêu cung cấp sự đánh giá độc lập từ bên ngoài về năng lực quan trắc hiện 

trường của các tổ chức tham gia thông qua việc đánh giá kết quả đo thông số 

Độ dẫn điện (EC) so với mẫu chuẩn được chứng nhận (mẫu CRM). Việc tham 

gia Chương trình cũng đảm bảo các tổ chức tuân thủ đúng quy định về đảm bảo 

chất lượng và kiểm soát chất lượng hoạt động quan trắc môi trường theo quy 

định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.  

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 5 năm 2022. 

- Đối tượng tham gia: đơn vị quan trắc môi trường thuộc các Bộ ngành, 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các 

Trung tâm Quan trắc môi trường vùng trực thuộc Tổng cục Môi trường.  

- Kinh phí tổ chức Chương trình: được lấy trong nhiệm vụ Tổng cục Môi 

trường giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện năm 2022. 
 

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường trân 

trọng thông báo và gửi mẫu Phiếu đăng ký trong phụ lục kèm theo để Quý Cơ 

quan được biết và đăng ký, tham gia Chương trình./. 

   
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- PTCT. Hoàng Văn Thức (để báo cáo); 

- Vụ QLCL, TCMT; 

- GĐ. Trung tâm (e-copy); 

- Lưu VT, QT&CB.HA (50) 
 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 

FreeText
Trung tâm Quan trắc môi trường 



PHỤ LỤC  

 PHIẾU ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO  

HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG NĂM 2022 

 (Kèm theo Công văn số:          /QTMB ngày…….tháng……năm 2022 

của Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc) 

 

Thông tin chung của Tổ chức  

 

Tên Tổ chức:  

Địa chỉ:   

Tên người liên hệ:  

Chức vụ:  

Điện thoại /Fax:  

Email:  

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng ….năm 2022 
 

Lãnh đạo của Tổ chức 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
 

 

* Phiếu đăng ký gửi về BTC trước ngày      tháng 4  năm 2022. 

* Thông tin chi tiết về các chương trình thử nghiệm thành thạo được Trung tâm 

Quan trắc môi trường miền Bắc đăng tải trên website: http://cem.gov.vn/tin-tuc/thu-

nghiem-lien-phong. 

* Đầu mối liên hệ: chị Nghiêm Hoàng Anh; Địa chỉ: số 556 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0986594681; 

Email: quantrac_canhbao@cem.gov.vn hoặc anh28@cem.gov.vn 

 

http://cem.gov.vn/tin-tuc/thu-nghiem-lien-phong
http://cem.gov.vn/tin-tuc/thu-nghiem-lien-phong
mailto:quantrac_canhbao@cem.gov.vn
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