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HIỆN TRẠNG

- Đến nay, đã có 1.714 

trạm quan trắc đang 

được quản lý bằng phần 

mềm Envisoft tại Trung 

ương. Số lượng các trạm 

có sự gia tăng lớn qua 

các năm.

- Có 60/63 tỉnh đã kết nối

truyền dữ liệu về Bộ

TN&MT. Còn 3 tỉnh Bắc

Kạn, Điện Biên, Hà

Giang chưa tiếp nhận dữ

liệu của các cơ sở.



HIỆN TRẠNG



HIỆN TRẠNG



HIỆN TRẠNG

Tỷ lệ dữ liệu nhận được:

STT Loại hình trạm Số lượng Tỷ Lệ trạm

1 Không khí xung quanh 231 13.48%

- Trạm quốc gia 118

- Trạm địa phương 113

2 Nước mặt. nước biển ven bờ 120 7%

- Trạm quốc gia 28

- Trạm địa phương 92

3 Nước thải 691 40.32%

4 Khí thải 641 37.40%

5 Nước dưới đất 31 1.81%

Tổng số 1714 100%



HIỆN TRẠNG

Tỷ lệ truyền nhận các trạm không khí Tỷ lệ truyền nhận các trạm nước mặt

8%

45%

47%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được là 0% Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được <80%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được  80%

12%

55%

33%

Trạm có tỷ lệ số 

liệu nhận được là 

0%

Trạm có tỷ lệ số 

liệu nhận được < 

80%

Trạm có tỷ lệ số 

liệu nhận được 

>80%



HIỆN TRẠNG

Tỷ lệ truyền nhận các trạm khí thải Tỷ lệ truyền nhận các trạm nước thải

6%

49%

45%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được là 0%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được < 80%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được >80%

10%

52%

38%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được là 0%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được < 80%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được >80%



HIỆN TRẠNG



HIỆN TRẠNG

Số lượng trạm nước thải theo thông số Số lượng trạm khí thải theo thông số
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MỤC ĐÍCH

Xây dựng trang công khai thông

tin quan trắc môi trường bao gồm

các thông tin quan trắc môi trường

cần phải được công khai, minh

bạch và chia sẻ để các tổ chức,

cá nhân và cộng đồng có thể tham

gia theo dõi, giám sát.

Phạm vi:

- Công khai thông tin kết quả dữ

liệu quan trắc môi trường

- Thí điểm tại một số KCN lớn
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PHÁP LÝ

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường:

Điều 102. Công khai thông tin môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công khai kết 

quả quan trắc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước 

biển, trầm tích, môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường như sau:

➢ Công khai trên trang thông tin điện tử hoặc bảng thông tin điện tử của cơ quan 

chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc;

➢ Đối với quan trắc tự động, liên tục, thời điểm công khai thực hiện ngay sau khi có kết 

quả quan trắc và công khai kết quả trong thời gian 30 ngày;

➢ Đối với quan trắc định kỳ, thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi có báo 

cáo kết quả quan trắc cho đến thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới 

theo quy định.



PHÁP LÝ

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường:

Điều 113. Quản lý số liệu quan trắc môi trường

➢ Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường quốc gia; xây 

dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

môi trường quốc gia; tích hợp các dữ liệu quan trắc môi trường của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ và địa phương, công bố thông tin về chất lượng môi trường quốc gia; 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật quản lý số liệu quan trắc môi 

trường của địa phương.
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HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG KHAI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ

Các trạm quan trắc tự động trung 

ương, tỉnh, doanh nghiệp

Trạm quan trắc bán tự động

trung ương, tỉnh, doanh nghiệp

Các điểm quan trắc

CỔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Trung ương Tỉnh Doanh Nghiệp
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CSDL QUỐC GIA VỀ 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

CSDL VỀ TNMT 

BỘ NGÀNH KHÁC

CSDL VỀ TNMT 
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HỆ CSDL QUỐC GIA VỀ 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
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THU THẬP THÔNG TIN LƯU TRỮ - XỬ LÝ – PHÂN TÍCH THÔNG TIN CÔNG BỐ - CHIA SẺ THÔNG TIN



CÔNG NGHỆ THU THẬP – KHAI THÁC – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



MÔ HÌNH CÔNG KHAI 

THÔNG TIN

Công khai thông tin Doanh nghiệp

Dữ liệu môi trường

cấp tỉnh

Công khai thông tin cấp tỉnh

Công khai thông tin cấp trung ươngDữ liệu môi trường

cấp tỉnh trung ương

Dữ liệu môi trường

cấp doanh nghiệp

Cung cấp/chia sẻ

Cung cấp/chia sẻ

Công khai

Công khaiThu thập

Thu thập

Thu thập

Công khai



HÌNH THỨC CUNG CẤP THÔNG TIN CÔNG KHAI

Công bố thông tin Doanh nghiệp

Công bố thông tin cấp tỉnh

Công bố thông tin cấp quốc gia

Trạm tự động

trung ương

Trạm tự động tỉnh, 

doanh nghiệp

Envisoft tỉnh
Envisoft trung ương

Liên kết tự động

Import dữ liệu

Nhập dữ liệu

Doanh nghiệp

Cấp Sở

Cấp trung ương



HÌNH THỨC CUNG CẤP THÔNG TIN CÔNG KHAI

Công khai thông tin Doanh nghiệp

Công khai thông tin cấp tỉnh

Công khai thông tin cấp quốc gia

1. Tự động liên kết thông tin với hệ thống Envisoft:

⁃ Áp dụng đối với các trạm quan trắc tự động đã kết nối với hệ thống Envisoft thì các 

trang công khai thông tin sẽ tự động liên kết lấy thông tin của các trạm quan trắc tự 

động 

⁃ Người quản trị trang sẽ được phép kiểm duyệt và phê duyệt các thông tin quan trắc

của từng trạm

2. Import dữ liệu quan trắc qua các file định dạng tiêu chuẩn xls:

- Đối với các trạm quan trắc không kết nối với hệ thống Envisoft thì người quản trị 

trang công khai có thể sử dụng công cụ import các dữ liệu quan trắc theo file định 

dạng tiêu chuẩn xls.

⁃ Người quản trị trang sẽ được phép kiểm duyệt và phê duyệt các thông tin quan trắc 

công khai

3. Nhập tay dữ liệu công khai :

- Áp dụng đối với hình thức với doanh nghiệp có số trạm ít (<=2)

- Người quản trị trang sẽ được phép kiểm duyệt và phê duyệt các thông tin quan trắc 

công khai



CHỨC NĂNG TRANG CẤP QUỐC GIA

• Công khai thông tin số lượng doanh nghiệp có lượng thải lớn theo quy định.

• Công khai danh sách các đơn vị đã thực hiện chia sẻ, công khai thông tin.

• Khi trang của doanh nghiệp, Sở công khai thông tin thì các thông tin công khai liên thông được trên trang toàn quốc và

người quản trị có thể lựa chọn để công khai trên trang toàn quốc.

• Cung cấp thông tin, phổ biến các luật, quy định bảo vệ môi trường cho cộng đồng, người dân góp phần nâng cao nhận

thức về bảo vệ môi trường

• Liên thông hiển thị được các thông tin thời tiết. (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió...)

• Hiển thị các điểm quan trắc không khí tự động trên toàn quốc trên bản đồ. (có các chức năng, tìm kiếm, phóng to, thu

nhỏ. Có thể ẩn hiện các trạm theo các trạng thái, mức độ)

• Hiển thị được danh sách các trạm đang thực hiện công khai. Người dân có thể xem được dữ liệu lịch sử giá trị min,

max, các cảnh báo tương ứng với chỉ số chất lượng môi trường.

• Người dân có thể xem được dữ liệu VN AQI ngày trong 30 ngày gần nhất (với ngày xem).

• Kênh trao đổi về thông tin chỉ số chất lượng môi trường.

• Người quản trị có thể lựa chọn phê duyệt các trạm công khai, các chỉ số công bố, dữ liệu công khai



CÔNG KHAI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Nhập tên thành phố

Tốt Trung bình
Không tốt cho

nhóm nhạy cảm
Không tốt Rất không tốt Nguy hiểm

Xếp hạng thành phố Việt Nam 

# Thành phố AQI

1 Hoàn Kiếm Hà Nội

2 Biên Hoà

3 Thái Nguyên

4 Hồ Chí Minh

5 Bắc Ninh

6 Thanh Hoá

7 Đồng Nai

8 Đà Nẵng

9 Bắc Giang

1

0

Hải Phòng

Không khí Nước mặt Nước thải Khí thải Nước thải

Chi tiết >>

Vận hành, đảm bảo chất lượng và kiểm soát 
chất lượng của hệ thống trạm quan trắc tự 
động, liên tục2 năm trước

TIN CÔNG KHAI DỮ LIỆU QT

Vận hành, đảm bảo chất lượng và kiểm soát
chất lượng của hệ thống trạm quan trắc tự
động, liên tục

01/03/2022

Hội thảo Tập huấn vận hành và đánh giá
chất lượng hệ thống cho trạm quan trắc tự
động liên tục

01/03/2022

Công tác quản lý các đơn vị/doanh nghiệp
đang vận hành các trạm quan trắc môi
trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh

01/03/2022

BỐ CỤC THÔNG TIN TRANG CÔNG KHAI 

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Vùng banner – logo – Top Menu

Tab thông tin môi trường : không khi – nước mặt – nước thải- khí thải

Bản đồ hoặc biểu đồ hiện thị thông tin môi

trường tỉnh có chỉ số vượt cao nhất tương

ứng với tab thônng tin được chọn

Danh sách các điểm đo

cấp tỉnh tương ứng với

tab thông tin được chọn

Slide tin tức công khai

Văn bản pháp luật môi trường
Các tiêu chuẩn môi

trưởng

Slide các logo liên kết các đơn vị liên quan

Menu chân trang

Slide tin tức môi trường

https://cem.gov.vn/huong-dan-su-dung/van-hanh-dam-bao-chat-luong-va-kiem-soat-chat-luong-cua-he-thong-tram-quan-trac-tu-dong-lien-tuc


CHỨC NĂNG TRANG CẤP TỈNH

• Công khai thông tin số lượng doanh nghiệp có lượng thải lớn trong tỉnh theo quy định.

• Công khai danh sách các đơn vị đã thực hiện chia sẻ, công khai thông tin môi trường của tỉnh

• Cung cấp thông tin, phổ biến các luật, quy định bảo vệ môi trường cho cộng đồng, người dân góp phần nâng cao nhận

thức về bảo vệ môi trường

• Công khai thông tin của doanh nghiệp theo ngành nghề (giới thiệu doanh nghiệp, lịch vực hoạt động của doanh

nghiệp.....

• Công khai thông tin quan trắc môi trường. (Một số thông tin cơ bản/chỉ số chất lượng môi trường) của các trạm của tỉnh

• Các thông tin về chất lượng môi trường được biểu diễn trực quan, thân thiện dưới dạng bảng biểu, biểu đồ. Các thông

tin lịch sử diễn biến số liệu quan trắc chất lượng môi trường của doanh nghiệp về nước thải.

• Từ trang envisoft địa phương sẽ có links đến trang công khai thông tin quốc gia.

• Bản đồ môi trường cấp tỉnh

• Cho phép người quản trị lựa chọn phê duyệt các thông tin công khai, các trạm công khai, các doanh nghiệp công khai 

trong tỉnh



CHỨC NĂNG TRANG CẤP DOANH NGHIỆP

• Cung cấp thông tin, phổ biến các luật, quy định bảo vệ môi trường cho cộng đồng, người dân góp

phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

• Công khai thông tin của doanh nghiệp theo ngành nghề (giới thiệu doanh nghiệp, lịch vực hoạt động

của doanh nghiệp.....

• Công khai thông tin quan trắc môi trường. (Một số thông tin cơ bản/chỉ số chất lượng môi trường) của

các trạm của doanh nghiệp

• Các thông tin về chất lượng môi trường được biểu diễn trực quan, thân thiện dưới dạng bảng biểu,

biểu đồ.

• Các thông tin lịch sử diễn biến số liệu quan trắc chất lượng môi trường của doanh nghiệp về nước

thải.

• Cho phép người quản trị lựa chọn phê duyệt các thông tin công khai, các trạm của doanh nghiệp minh

• Thông tin công khai sẽ được kết nối đến trang công khai quốc gia



CÔNG KHAI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

THÔNG TIN CÔNG KHAI MÔI TRƯỜNG

BỐ CỤC THÔNG TIN TRANG CÔNG 

KHAI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG 

Vùng banner – logo – Top Menu

Ảnh đại diện doanh nghiệp
Thông tin cơ bản doanh 

nghiệp

Giới thiệu tóm tắt doanh nghiệp

Hiện thị thông tin công khai của trạm

Slide bản tin công khai môi trường của doanh nghiệp

Menu chân trang

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Danh sách các trạm

của doanh nghiệp

Tập đoàn Cheng Loong được thành lập năm 1959 tại Taiwan - Đài Loan, chuyên về sản xuất và chuyển đổi giấy, là trung tâm phân phối

sản phẩm giấy trên thị trường châu Á cũng như quốc tế.

Tại Việt Nam, năm 2015, Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper ra đời, mục tiêu là xây dựng nhà máy sản xuất giấy bao bì

công nghiệp (công suất 1.000.000 tấn/năm) và giấy tiêu dùng (công suất 50.000 tấn/năm). Dựa trên tiêu chí kinh doanh “Trung - Thành -

Tín - Thực”, nghĩa là đối nhân trung thành - xử sự tín thực - năng động cầu tiến - toàn tâm nỗ lực, Công ty lấy hình tượng doanh nghiệp

xanh trường tồn để phát huy vai trò của doanh nghiệp xanh, sáng tạo và xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper (CLC)

Địa chỉ : Lô 4, Khu Công nghệ Quốc tế Protrade, An Tây, Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 886 2 2222 5131 / 0274 385 5649 ~ 651

Email: clc@mail.clc.com.tw

Fax : 886 2 2222 6110 / 0274 3855 647 ~ 648

Website : http://www.clc.com.tw/

Tên trạm Trạng thái

Bình Dương Chenglong (NT)

Bình Dương Chenglong (KT)

mailto:clc@mail.clc.com.tw
http://www.clc.com.tw/


4
TÍCH HỢP
Hệ thống quan trắc tự động

Hệ thống quan trắc định kỳ

(10/2023)

1 KHẢO SÁT 

(3/2023)

2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

(4/2023)

3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG

(5/2023-9/2023)

5
CÀI ĐẶT 

CHUYỂN GIAO

ĐÀO TẠO

(11/2023)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÍ ĐIỂM



NỘI DUNG DỰ KIẾN TRIỂN KHAI THEO KH 3 NĂM



NỘI DUNG DỰ KIẾN TRIỂN KHAI THEO KH 3 NĂM



1
HIỆN TRẠNG - MỤC ĐÍCH

NỘI DUNG

3
TRANG CÔNG BỐ

4
LỢI ÍCH

2
PHÁP LÝ



LỢI ÍCH SỬ DỤNG TRANG CÔNG KHAI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, dữ

liệu công khai được tích hợp tập trung 1 nơi duy nhất

Các trang công khai chính thức được tiêu chuẩn hoá và

hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng thuận lợi trong việc cung

cấp , phê duyệt các thông tin công khai

Tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp, tính chia sẻ DL

Được công khai thông tin trên các trang công khai

chính thức của tỉnh, quốc gia

Không mất chi phí xây dựng các trang công khai riêng

của doanh nghiệp



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Văn Hùng Vỹ: 0912.696.358, email: hungvy@cem.gov.vn

FanpageLiên hệ


