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I. Quản lý, kiểm soát chất lượng và hoạt 
động trạm QTTĐ

II. Kiểm soát, đánh giá dữ liệu QTTĐ

III. Một số biểu mẫu, thông tin tham 
khảo



- Phát hiện các trường hợp trạm mất kết nối hoặc

gián đoạn truyền dữ liệu; các số liệu vượt

QCVN, số liệu không hợp lệ, số liệu nghi ngờ

- Rà soát, đánh giá, loại bỏ các dữ liệu sai để có

bộ dữ liệu đã kiểm duyệt đảm bảo độ tin cậy

phục vụ cho công tác quản lý, công bố thông tin

Mục tiêu



1.1.1. Danh mục hồ sơ quản lý hệ thống lưu giữ tại Cơ sở

1) Danh mục các thông số quan trắc; 

2) Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc của nhà sản xuất thiết bị; 

3) Hướng dẫn sử dụng thiết bị;

4) Bản vẽ thiết kế và mô tả về hệ thống;

5) Quy trình vận hành chuẩn (SOP); 

6) Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng; 

7) Sổ nhật ký vận hành hệ thống, Sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu 

chuẩn thiết bị; 

8) Sổ tay một số lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố; 

9) Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống; 

10) Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc; 

11) Biên bản kiểm tra hệ thống bằng chất chuẩn

I. Quản lý, kiểm soát chất lượng và hoạt động trạm QTTĐ

1.1. Quản lý hồ sơ



1.1.2. Hồ sơ gửi Sở TN&MT (Điều 35 và Điều 38, Thông tư 10)

1.1. Quản lý hồ sơ

a) Thông tin về đơn vị đầu tư và vận hành hệ thống: tên, địa chỉ của đơn vị;

b) Thời gian lắp đặt thiết bị (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) và thời

gian, kết quả thực hiện việc kiểm soát chất lượng của hệ thống tuân theo

quy định tại Khoản 6 Điều này;

c) Bản vẽ thiết kế và mô tả về hệ thống; danh mục thông số quan trắc và

phương án lắp đặt thiết bị quan trắc (trực tiếp, gián tiếp); thông tin mô tả và

hình ảnh, sơ đồ, bản đồ của vị trí quan trắc;

d) Danh mục và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị đo và phân tích; hãng sản

xuất và model thiết bị; giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm

định, hiệu chuẩn thiết bị; hệ thống thu thập, lưu giữ dữ liệu quan trắc; địa

chỉ IP tĩnh.

I. Quản lý, kiểm soát chất lượng và hoạt động trạm QTTĐ



1.2. Quản lý các công tác kiểm định/hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ, 
kiểm soát chất lượng của hệ thống 

1. Kiểm định: hàng năm.

2. Hiệu chuẩn: khi giá trị đo so với chất chuẩn sai lệch ≥10% thì phải hiệu

chuẩn lại

3. Kiểm tra định kỳ: các thiết bị phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn

tối thiểu 01 tháng/lần.

4. Thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ thống (đánh giá RA) trước khi

đưa vào vận hành chính thức và định kỳ 01 lần/năm.

I. Quản lý, kiểm soát chất lượng và hoạt động trạm QTTĐ



1.2. Quản lý các công tác kiểm định/hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ, 
kiểm soát chất lượng của hệ thống 

Khi bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các

thiết bị đo và phân tích, Cơ sở phải gửi thông báo bằng văn bản tới Sở TN&MT;

nêu rõ kế hoạch thực hiện, thời gian kết thúc việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn,

thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo và phân tích;

- Trạm nước thải: nếu thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 tiếng trở

lên > chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/ngày. Kết quả quan

trắc phải được lưu giữ và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trạm khí thải: nếu thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 tiếng trở

lên > chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/02 ngày đối với các

thông số khí thải và 01 lần/ 07 ngày đối với thông số bụi (PM).

I. Quản lý, kiểm soát chất lượng và hoạt động trạm QTTĐ



1.3. Quản lý hoạt động truyền nhận dữ liệu 

- Trong trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, đơn vị

vận hành hệ thống phải có thông báo ngay bằng văn bản và thư điện tử

(email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn

này với Cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

(Điểm d, Khoản 2, Điều 39, Thông tư 10/2021)

- Trong trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, Sở

TN&MT phải có thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) về

nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với Bộ

TN&MT (thông qua Tổng cục Môi trường) (Điểm g, Khoản 3, Điều 40,

Thông tư 10/2021)

I. Quản lý, kiểm soát chất lượng và hoạt động trạm QTTĐ



1.4. Quản lý dữ liệu vượt QCVN

 Khi phát hiện thông số giám sát vượt QCVN: Sở TN&MT có văn

bản thông báo theo Mẫu của Bộ ban hành (Mẫu số 10, phụ lục IV,

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT) đến Cơ sở. Nếu tiếp tục vẫn vượt

thì tổ chức làm việc, lập hồ sơ xử lý vi phạm; Lấy mẫu tự động

hoặc lấy mẫu hiện trường để phân tích.

 Giá trị vượt tính theo giá trị TB ngày (24h), trường hợp xả thải

theo mẻ thì tính giá trị trung bình 01 giờ, xả thải dưới 01 giờ thì

tính giá trị trung bình của các kết quả đo trong thời gian xả thải.

(Khoản 6, Điều 97 và Khoản 7, Điều 98, Nghị định 08/NĐ-CP)

I. Quản lý, kiểm soát chất lượng và hoạt động trạm QTTĐ



II. Kiểm soát, đánh giá dữ liệu QTTĐ

Dữ liệu tại Bộ TN&MT

Dữ liệu Trạm QTTĐ tại Cơ sở

Dữ liệu tại Sở TN&MT
Hồ sơ, thông tin trạm 

QTTĐ

Theo dõi, đánh giá dữ liệu 

QTTĐ thường xuyên

Kiểm tra kết 

nối

Đánh giá sơ 

bộ dữ liệu

Nhật ký giám sát

Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ 

định kỳ (tháng, năm…)

Báo cáo đánh giá truyền nhận 

và chất lượng DL

Kiểm tra các giá trị bất thường:

- Vượt QCVN

- Loại bỏ số liệu không hợp lệ (tự động, thủ công)

- Số liệu nghi ngờ

Đánh giá truyền nhận:

- Tỷ lệ số liệu nhận được

- Gián đoạn truyền DL

Cung cấp thông tin 

phục vụ quản lý

- Công bố thông tin

- Kiểm kê phát thải

- Tính phí BVMT…

Dữ liệu đã 

kiểm duyệt

Tương tác với 

Cơ sở

Báo cáo trường 

hợp bất thường

Sơ đồ quy trình kiểm soát, đánh 

giá dữ liệu QTTĐ phát thải



Hồ sơ trạm QTTĐ:

 Giấy phép xả thải; Quyết định phê duyệt ĐTM của Dự án, hồ sơ dự án...

 Datasheet, catalog của thiết bị đo

 Báo cáo đánh giá chất lượng hệ thống (RA test)

 Kết quả kiểm định hàng năm

 Thông tin về hiệu chuẩn, kết quả hiệu chuẩn định kỳ, kết quả quan trắc 

đối chứng (nếu có).

 Các công văn, báo cáo của doanh nghiệp về hoạt động của trạm quan 

trắc tự động như văn bản thông báo dừng truyền do dừng sản xuất, 

dừng truyền thông số do sửa chữa thiết bị...

 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đã lắp đặt 

hệ thống quan trắc tự động theo quy định.

2.1. Hồ sơ, thông tin trạm QTTĐ



Thông tin về trạm QTTĐ:

 Phương pháp, thiết bị đo, phạm vi đo

 Thời gian kiểm định thiết bị

 Năm lắp đặt, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế

 Quy trình sản xuất, thời gian hoạt động của Cơ sở (lưu ý phát thải 

theo ca/ phát thải liên tục cả ngày; sản xuất liên tục quanh năm hay 

sản xuất theo mùa vụ?).

 Công nghệ xử lý khí thải, nước thải, hiệu suất xử lý

 Đối với các trạm khí thải cần lưu ý thêm các thông tin ống khói như 

chiều cao, đường kính...

2.1. Hồ sơ, thông tin trạm QTTĐ



2.2.1. Kiểm tra hiện trạng kết nối

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

Trạm A

Trạm B

 Kiểm tra tổng thể trạm bị mất kết nối



 Nguyên nhân mất kết nối

- Cơ sở dừng sản xuất, mất
điện, sự cố internet, treo
datalogger… (có văn bản
báo cáo?)

- Tên file dữ liệu truyền về
thay đổi so với file tại thời
điểm cấu hình đọc dữ liệu

- File dữ liệu không đúng theo
cấu trúc quy định tại Phụ lục
15 của Thông tư số 10/2021.

➢ Cần phải kiểm tra cụ thể 
Folder trong FTP

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.1. Kiểm tra hiện trạng kết nối



 Biện pháp xử lý đối với các trường hợp mất kết nối

- Cơ sở dừng sản xuất mất điện, sự cố internet (có văn bản báo cáo) > Ghi chú, 
tiếp tục theo dõi.

- Tên file dữ liệu truyền về thay đổi so với file tại thời điểm cấu hình đọc dữ liệu > 
Cấu hình lại để đọc dữ liệu

- File dữ liệu không đúng theo cấu trúc quy định tại Phụ lục 15 của Thông tư số 
10/2021 > Yêu cầu cơ sở thực hiện cấu trúc lại file dữ liệu đúng theo quy định.

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.1. Kiểm tra hiện trạng kết nối



2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu

 Dữ liệu vượt QCVN

- Đánh giá tổng quan thông số vượt QCVN của từng thông số.

- Kiểm tra cấu hình QCVN thống nhất theo quyết định phê duyệt ĐTM/Giấy

phép môi trường… (lưu ý về đơn vị đo).

- Xem xét diễn biến giá trị thông số vượt QCVN: Thống kê số giá trị thông 

số vượt QCVN; Xác định các khoảng thời gian có giá trị thông số vượt

QCVN.

- Xác định nguyên nhân giá trị thông số vượt QCVN và các biện pháp xử lý

+ Giá trị vượt QCVN do lỗi thiết bị (có văn bản báo cáo của Cơ sở)

+ Giá trị vượt QCVN do chất lượng nước thải, khí thải không đạt yêu cầu

- Xem xét trường hợp giá trị trung bình 24h vượt QCVN.



- Đánh giá 

tổng quan 

các trạm 

QTTĐ có giá 

trị thông số 

vượt QCVN

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



- Kiểm tra QCVN áp 

dụng đối với trạm

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá 
dữ liệu

 Dữ liệu 

vượt QCVN



Lưu ý trường hợp trạm QTTĐ áp dụng nhiều QCVN; trạm áp dụng nhiều hệ số khác nhau

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



Lưu ý khi áp QCVN 51:2017/BTNMT và QCVN 22:2009/BTNMT

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



- Thống kê số giá trị thông số vượt QCVN

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



- Xem 

xét diễn 

biến giá 

trị thông 

số vượt 

QCVN

Trạm A

Trạm B

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



- Xem xét diễn biến giá trị thông số vượt QCVN

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



Trường hợp cần lưu ý: giá trị thông số vượt QCVN do dừng sản xuất, cấu hình giá trị thông số có cài đặt 
theo giá trị oxy tham chiếu theo quy định tại Thông tư 10 (Mục 5. Phụ lục 6)

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



Quy định về chuyển đổi đơn vị

đo; tính toán kết quả quan

trắc khi quy chuẩn kỹ thuật so

sánh có quy định về nồng độ

oxy tham chiếu (TT 10/2021)

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu vượt QCVN



2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu

 Dữ liệu bất thường khác

- Dữ liệu bằng 0 liên tục.

- Dữ liệu âm

- Dữ liệu bằng nhau liên tiếp.

- Dữ liệu lỗi

- Dữ liệu nhỏ hơn giới hạn phát hiện của thiết bị



Thông số có giá trị âm

III. Kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu

 Dữ liệu bất thường khác



Giá trị 

bằng nhau 

liên tiếp 

trong thời 

gian dài

2.2. Theo dõi, đánh giá dữ liệu QTTĐ thường xuyên

2.2.2. Đánh giá dữ liệu  Dữ liệu bất thường khác



 Kiểm tra tỷ lệ số liệu nhận được

- Kiểm tra theo từng loại hình trạm:

+ Khí thải

+ Nước thải

- Lựa chọn khoảng thời gian thống kê:

+ 01 tháng

+ 03 tháng

+ 06 tháng

+ 1 năm...

Ghi chú đối với Cơ sở hoạt động theo 
mùa vụ > kiểm tra trong thời gian Cơ sở 
hoạt động

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.1. Đánh giá truyền nhận DL



Kết quả thống 

kê được tính 

toán trên số 

lượng file nhận 

được/ tổng số 

file thiết kế 

theo thời gian 

lựa chọn 

> Tiếp tục xem 

xét các trạm có 

tỷ lệ <80%

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.1. Đánh giá truyền nhận DL  Kiểm tra tỷ lệ số liệu nhận được



Một số nguyên nhân tỷ lệ nhận dữ liệu không đạt 80%:

- Trạm bị mất dữ liệu trong một số khoảng thời gian

- Phần mềm không đọc được file dữ liệu do thay đổi về file 

truyền về

- Khoảng thời gian lựa chọn thống kê tỷ lệ nhận dữ liệu không 

phù hợp với thực tế hoạt động của trạm (thường đối với các 

trạm hoạt động theo mùa vụ)

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.1. Đánh giá truyền nhận DL  Kiểm tra tỷ lệ số liệu nhận được



2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.1. Đánh giá truyền nhận DL

 Kiểm 

tra các 

khoảng 

thời 

gian bị 

gián 

đoạn 

dữ liệu



 Kiểm

tra các 

khoảng 

thời 

gian bị 

gián 

đoạn 

dữ liệu

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.1. Đánh giá truyền nhận DL



 Kiểm tra các khoảng thời gian bị gián đoạn truyền dữ liệu

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.1. Đánh giá truyền nhận DL

Lưu ý: Để kiểm tra chính xác khoảng thời gian bị gián đoạn truyền dữ liệu, cần phải kiểm tra cụ thể Folder trong FTP



 Hành động tiếp theo đối với các khoảng thời gian bị gián đoạn dữ liệu

- Đối với các khoảng thời gian gián đoạn trên 12h: liên hệ Cơ sở để xác định

rõ nguyên nhân, ghi chú vào nhật ký giám sát và có thông báo vằng văn

bản hoặc email về Bộ TN&MT.

- Đối với các khoảng thời gian gián đoạn trên 48h: trường hợp nguyên nhân

do hệ thống QTTĐ ngừng hoạt động > đề nghị Cơ sở thực hiện quan trắc

định kỳ theo đúng quy định, gửi kết quả về Sở TN&MT.

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.1. Đánh giá truyền nhận DL



2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.2. Kiểm soát, loại bỏ số liệu không hợp lệ/nghi ngờ

- Kiểm duyệt

tự động:

+ Số liệu có

trạng thái thiết

bị đang hiệu

chuẩn và thiết

bị lỗi

+ Số liệu

ngoài khoảng

đo của thiết bị

+ Số liệu bằng

0, số liệu âm



2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.2. Kiểm soát, loại bỏ số liệu không hợp lệ/nghi ngờ

- Kiểm duyệt thủ

công:

Các số liệu bất

thường đã xác định

rõ nguyên nhân

chưa được kiểm

duyệt tự động như:

Số liệu cao/thấp bất

thường; số liệu của

thiết bị lỗi mà không

thông báo trạng thái

lỗi trong file dữ liệu

truyền về, giá trị

trống, ---, 999999,

#DIV, NA...

Trạm A

Tên tỉnh Tên trạm



Thông số có giá trị âm

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.2. Kiểm soát, loại bỏ số liệu không hợp lệ/nghi ngờ



Giá trị 

bằng 0 liên 

tiếp trong 

thời gian 

dài

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.2. Kiểm 

soát, loại bỏ 

số liệu 

không hợp 

lệ/nghi ngờ



Số liệu không hợp lệ/ Số liệu nghi 

ngờ khác

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.2. Kiểm soát, loại bỏ số liệu không hợp lệ/nghi ngờ



Số liệu 

không 

hợp lệ/ 

Số liệu 

nghi ngờ 

khác

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.2. Kiểm 

soát, loại bỏ 

số liệu 

không hợp 

lệ/nghi ngờ



2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.3. Xem 

xét sự tương 

quan giữa 

các thông số



VD: Trạm khí 

thải thiêu kết 

– Cơ sở sản 

xuất thép

2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.3. Xem xét sự tương quan giữa các thông số



2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.4. Tính toán giá trị trung bình 1 giờ, trung bình ngày (24h)

Tính toán giá 

trị trung bình 

1 giờ



2.3. Thống kê, đánh giá chuỗi dữ liệu QTTĐ

2.3.4. Tính toán giá trị trung bình 1 giờ, trung bình ngày (24h)

Tính toán giá trị trung bình ngày (24 giờ)



Một số dải đo của thiết bị quan trắc nước thải
Thông số Hãng thiết bị Dải đo

Nhiệt độ
Endress+Hauser/Đức 0-110oC

Smart PH 0-120 oC

pH

Endress+Hauser/Đức 0-14

Smart PH 0-14

Hach – G7 -2-14

TSS
Endress+Hauser/Đức 0-4.000 mg/l

Hach – G7 0.001-– 50g/l

Amoni

Endress+Hauser/Đức 0,1-1.000 mg/l

Smart PH 0-50 mg/l

Hach – G7 0-1.000 mg/l

COD

Endress+Hauser/Đức 0-1.500 mg/l

Tethys 0-1.000 mg/l

Hach – G7 0,1-600 mg/l

Lưu lượng

Endress+Hauser/Đức 0-20.000 m3/ngày

Endress+Hauser 0-4.500 m3/h

Endress+Hauser 0-5.000 m3/h

CHEMITEC 0-148 m3/h

Nitrat Hach – G7 0-1.000 mg/l

Tổng Phosphate Hach – G7 0,05-15 mg/l

III. Một số biểu mẫu, thông tin tham khảo



Một 

số dải 

đo 

của 

thiết 

bị 

quan 

trắc 

khí 

thải

Thông số Hãng thiết bị Dải đo

Bụi

DURAG 0-1.000 mg/Nm3

DR 290, DURAG 0-800 mg/Nm3

Model 3086EPA, nhà sản xuất MIP- Phần lan 0-100.000 mg/m3

PCME/ Anh 0-1.000 mg/Nm3

DYNOPTIC 0-1.000 mg/Nm3

Lưu lượng

ABB 0-3.000.000 m3/h

EJA110E- Yokogawa 0‐ 1.000.000m³/h

FD09 Fordish 0-3.200.000 m3/h

DFL 220, DURAG 0-600.000 m3/h

PCME/ Anh 0-750.000 m3/h

Model Stack flow 200 nhà sản xuất PCME-Anh 2-30m/s

Nhiệt độ

ROSEMOUNT 0-500 oC

TS500 Seimens 0-1.000 oC

Wika/Singapore 0-500 oC

TSP121/ ABB 0-400 oC

Áp suất Wika/Singapore 0-10 mbar 

CO

Thiết bị phân tích khí ACF 5000, ABB 0-2.000 mg/Nm3

Thiết bị phân tích khí thải Model IS-2500 - CEMTREX 0-1.500 mg/m3

Thiết bị phân tích khí thải Model KJDLA45–YECHC–HCHYYVY-ACB. Nhà sản xuất Fuji 0-5.000 ppm

NOx
Thiết bị phân tích khí ACF 5000, ABB 0-2.000 mg/Nm3

Thiết bị phân tích khí thải Model IS-2500 - CEMTREX 0-1.500 mg/m3

Thiết bị phân tích khí thải Model ZKJDLA45–YECHC–HCHYYVY-ACB. Nhà sản xuất Fuji 0-5.000 ppm

SO2

Thiết bị phân tích khí ACF 5000, ABB 0-2.000 mg/Nm3

Thiết bị phân tích khí thải Model IS-2500 - CEMTREX 0-2.600mg/m3

Thiết bị phân tích khí thải Model ZKJDLA45–YECHC–HCHYYVY-ACB. Nhà sản xuất Fuji 0-1.000 ppm

O2

Thiết bị phân tích khí ACF 5000, ABB 0-25 %V

Thiết bị phân tích khí thải Model IS-2500 - CEMTREX 0-21 %V

ZFK8 Fuji Electric 0-25 %V

Thiết bị phân tích khí thải Model ZKJDLA45–YECHC–HCHYYVY-ACB. Nhà sản xuất Fuji 0-25 %V

HF P2000 Protea 0-200 mg/m3

III. Một số biểu mẫu, thông tin tham khảo



Nhật ký giám sát dữ liệu QTTĐ phát thải

III. Một số biểu mẫu, thông tin tham khảo

STT 

cơ 

sở

Tên cơ 

sở

STT 

trạm
Tên trạm

Loại hình 

sản xuất
QCVN

Kết quả theo dõi dữ liệu

Tuần từ 01-07/12 Ghi chú Tuần từ 08-14/12 Ghi chú

1 Công ty A

1 Trạm khí thải 1

Sản xuất xi 

măng - Lò 

nung

QCVN 23:2009/ 

BTNMT; cột B2; Kv 

=1,2, Kp=0,8)

- Mất kết nối ngày 

10/12 để sửa chữa 

thiết bị…

Dự kiến ngày 

15/12 kết nối lại

2 Trạm khí thải 2

Sản xuất xi 

măng -

Nghiền than

QCVN 23:2009/ 

BTNMT; cột B2; Kv 

=1,2, Kp=0,8)

- SO2 vượt QCVN

- Nhiệt độ bị lỗi
Tiếp tục theo dõi

3 Trạm nước thải 1
Nước thải 

sản xuất

QCVN 40:2011/ 

BTNMT; cột A; Kq = 

0,9; Kf = 1

- pH thấp

Đã ra văn bản 

nhắc nhở ngày 

05/6/2022

2 Công ty B 1 Trạm nước thải 
Trạm XLNT 

tập trung
Chưa truyền DL



Báo cáo tháng

III. Một số biểu mẫu, thông tin tham khảo



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
nguyentrangmt@gmail.com/ Mobile: 0908.81.00.86


