
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

Số: 1471/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  

Công trình: Trang bị trạm quan trắc môi trường tỉnh An Giang  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 

dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 

tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê 

duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kinh phí năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện dự án Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang; 

Căn cứ văn bản số 2926/VPUBND-KTN ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Văn 

phòng UBND tỉnh An Giang về việc chủ trương thực hiện dự án Trang bị trạm quan 

trắc môi trường tự động tỉnh An Giang; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1606/SXD-QLXD ngày 04 

tháng 6  năm 2019 về việc báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công 

trình Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trang bị trạm quan trắc môi trường 

tự động tỉnh An Giang với các nội dung sau: 

1. Tên dự án: Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang.  

2. Địa điểm xây dựng: thị trấn Long Bình, huyện An Phú; xã Bình Thành và 

xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn; xã Phú Thành, huyện Phú Tân; xã Lương An Trà 

và xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn; xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; xã Vĩnh Xương, 

thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
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3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

4. Quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển 

đô thị An Giang. 

5. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư xây dựng:  

Đầu tư xây dựng và nâng cấp trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An 

Giang nhằm cung cấp chuỗi số liệu tin cậy, tức thời và liên tục làm cơ sở cho việc 

phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề môi trường, đánh giá hiện trạng, xu thế diễn 

biến môi trường, xâm nhập mặn phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và 

hoạch định chính sách phát triển của tỉnh, đặc biệt trong điều kiện An Giang là tỉnh 

biên giới ở đầu nguồn sông Cửu Long và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đang 

diễn ra hết sức nghiêm trọng như hiện nay. 

6. Loại, cấp, quy mô công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp 

IV, nhóm B 

7. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Giải pháp Sinh thái Công 

nghiệp và Đô thị. 

8. Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Phạm Thanh Hoàng. 

9. Số bước thiết kế: 02 bước. 

10. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:  

Đầu tư trang bị lắp đặt cho 7 trạm quan trắc tự động môi trường, nước mặt, 

đầu tư nâng cấp 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt, thiết bị Trung tâm 

điều hành; đáp ứng yêu cầu các thông số cơ bản của từng đối tượng trên địa bàn 

tỉnh An Giang để công bố số liệu quan trắc đến cộng đồng, cụ thể như sau: 

- Trung tâm điều hành: Lắp đặt thiết bị trung tâm điều hành giám sát và xử lý 

dữ liệu mạng lưới quan trắc môi trường tự động tại Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật Tài nguyên Môi trường. 

- Trạm Long Bình: Lắp đặt thiết bị nâng cấp trạm quan trắc nước mặt tự động 

Long Bình tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; 

- Trạm Bình Thành: Lắp đặt thiết bị Trạm quan trắc nước mặt tự động và kiểm 

soát xâm nhập mặn tại xã  Bình Thành, huyện Thoại Sơn; 

- Trạm Lương An Trà: Lắp đặt thiết bị Trạm quan trắc nước mặt tự động và 

kiểm soát xâm nhập mặn Lương An Trà (Kênh Tám ngàn), Xã Lương An Trà, 

huyện Tri Tôn; 

- Trạm Phú Thành:  Lắp đặt thiết bị Trạm quan trắc nước mặt liên tục tự động 

tại kênh Thần Nông (kiểm soát nước mặt kênh, rạch nội đồng) thuộc xã Phú Thành, 

huyện Phú Tân; 

- Trạm Vĩnh Bình: Lắp đặt thiết bị Trạm quan trắc nước mặt tự động tại xã 

Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; 

- Trạm Vĩnh Gia: Lắp đặt thiết bị Trạm quan trắc nước mặt tự động và kiểm 

soát xâm nhập mặn tại Kênh Ranh (Kênh Vĩnh Tế- giáp ranh Kiên Giang) tại xã 

Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn; 
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- Trạm Vọng Thê: Lắp đặt thiết bị Trạm quan trắc nước mặt tự động và kiểm 

soát xâm nhập mặn tại Vọng Thê (Kênh Ba Thê) tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn; 

- Trạm Vĩnh Xương: Lắp đặt thiết bị Trạm quan trắc nước mặt liên tục tự động 

tại cửa khẩu Vĩnh Xương (kiểm soát nước xuyên biên giới trên sông Tiền) tại xã 

Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. 

Bảng1. Trang thiết bị đầu tư 

STT Đối tượng Thiết bị Thông số 

1 

Trạm quan trắc tự 

động môi trường 

nước mặt – có đo độ 

mặn (04 trạm). 

 

Bệ đặt, container trạm, Bộ lưu mẫu 

tự động, Bộ thu thập, xử lý, lưu giữ 

số liệu và phần mềm, Hệ thống lấy 

mẫu (2 bơm), Hệ thống báo cháy 

báo khói, Hệ thống chống sét, 

Camera giám sát, Máy đo pH và 

nhiệt độ, Cảm biến đo DO, Máy đo 

Amoni, Máy đo COD và TSS, 

Máy đo độ dẫn, Máy đo độ đục, 

Thiết bị đo mực nước, Máy đo độ 

mặn.  

pH, nhiệt độ, DO, 

Amoni, COD, 

TSS, độ dẫn, độ 

đục, đo mực nước, 

độ mặn. 

2 

Trạm quan trắc tự 

động môi trường 

nước mặt – không đo 

độ mặn (03 trạm). 

 

Bệ đặt, container trạm, Bộ lưu mẫu 

tự động, Bộ thu thập, xử lý, lưu giữ 

số liệu và phần mềm, Hệ thống lấy 

mẫu (2 bơm), Hệ thống báo cháy 

báo khói, Hệ thống chống sét, 

Camera giám sát, Máy đo pH và 

nhiệt độ, Cảm biến đo DO, Máy đo 

Amoni, Máy đo COD và TSS, 

Máy đo độ dẫn, Máy đo độ đục. 

pH, nhiệt độ, DO, 

Amoni, COD, 

TSS, độ dẫn, độ 

đục. 

3 

Trạm quan trắc tự 

động môi trường 

nước mặt nâng  cấp 

(01 trạm) 

Đầu dò và hoá chất thay thế: 

Đầu dò độ dẫn điện, Đầu dò pH, 

Đầu dò độ đục, Đầu dò DO, Đầu 

dò ORP, Dây cáp truyền tín hiệu 

(30m), Dung dịch chuẩn  độ dẫn 

điện, Dung dịch chuẩn độ pH 

(4,7,10), Dung dịch cầu muối, 

Dung dịch chuẩn độ đục, Dung 

dịch chuẩn  ORP 

Đầu dò và hoá chất nâng cấp: 

Sensor COD, Bộ Phân tích Amoni, 

Bộ cáp sensor mở rộng dài 30m, 

Bộ module cho sc1000, Chi phí lắp 

đặt, kiểm định hiệu chuẩn, Bộ tích 

điện (UPS), Máy điều hòa, Bàn 

ghế làm việc, Bộ thu thập dữ liệu ( 

Độ dẫn điện, pH, 

độ đục, DO, ORP, 

COD, Amoni. 
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STT Đối tượng Thiết bị Thông số 

datalogger), Camera. 

4 

Trung tâm điều hành 

tiếp nhận, xử lý số 

liệu (01 hệ thống) 

Máy chủ, Hệ điều hành Window 

Server, SQL Server, máy tính xách 

tay, máy in trắng đen, màn hình, tủ 

lưu điện, Phần mềm trung tâm thu 

nhận dữ liệu, Máy điều hòa, Tủ 

đựng tài liệu , Modem ADSL và 

Đường truyền internet, Đầu ghi 

camera và ổ cứng 

 

Bảng 2. Trang thiết bị cho Trung tâm điều hành giám sát và xử lý dữ liệu mạng lưới 

QTMT tự động 

STT  Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

1 Máy chủ Hệ thống 2 

2 Hệ điều hành Window server, SQL server Hệ thống 2 

3 Máy tính xách tay Cái 4 

4 Máy in trắng đen Cái 1 

5 Màn hình Cái 4 

6 Tủ lưu điện  Cái 1 

7 Phần mềm trung tâm thu nhận dữ liệu Cái 1 

8 Máy điều hòa Bộ 1 

9 Tủ đựng tài liệu cái 1 

10 

Model ADSL và Đường truyền internet 1 

năm (gói 60 MB/s) 

Bộ 

1 

11 Đầu ghi camera và ổ cứng Bộ 1 

Bảng 3. Trang thiết bị nâng cấp cho trạm quan trắc nước mặt tự động Long Bình 

STT Tên thiết bị, vật tư Đơn vị tính Số lượng  

I ĐẦU DÒ VÀ HÓA CHẤT THAY THẾ 

1 Đầu dò độ dẫn điện (Sensor EC) Cái 1 

2 Đầu dò pH  Cái 1 

3 Đầu dò độ đục  Cái 1 

4 Đầu dò DO  Cái 1 

5 Đầu dò ORP Cái 1 

6 Dây cáp truyền tín hiệu (30m) dây 5 

7 Dung dịch chuẩn độ dẫn điện Chai 1 

8 Dung dịch chuẩn độ pH (4,7,10) Chai 3 

9 Dung dịch cầu muối Chai 4 

10 Dung dịch chuẩn độ đục Chai 1 

11 Dung dịch chuẩn  ORP Chai  1 
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STT Tên thiết bị, vật tư Đơn vị tính Số lượng  

II ĐẦU DÒ VÀ HÓA CHẤT NÂNG CẤP MỚI CHO TRẠM 

1 Sensor COD Cái 1 

2 Bộ Phân tích Amoni Cái 1 

3 Bộ cáp sensor mở rộng dài 30m Bộ 3 

4 Bộ module cho sc1000 Bộ 1 

6 Bộ tích điện (UPS)  Bộ 1 

7 Máy điều hòa Bộ 2 

8 Bàn ghế làm việc Bộ 1 

9 Bộ thu thập dữ liệu ( datalogger) Bộ 1 

10 Camera giám sát Bộ 2 

Bảng 4. Trang thiết bị cho 04 trạm quan trắc nước mặt tự động kết hợp kiểm soát 

xâm nhập mặn. 

TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 

1 Container trạm quan trắc Cái 1 

2 Máy đo pH và nhiệt độ  Cái 1 

3 Cảm biến đo DO Cái 1 

4 Máy đo Amoni Cái 1 

5 Máy đo COD và TSS Cái 1 

6 Máy đo độ dẫn Cái 1 

7 Máy đo độ đục Cái 1 

8 Thiết bị đo mực nước Cái 1 

9 Máy đo độ mặn Cái 1 

10 Bộ lưu mẫu tự động  Bộ 1 

11 Bộ thu thập, xử lý, lưu giữ số liệu và phần mềm Bộ 1 

12 Hệ thống lấy mẫu (2 bơm ) Hệ thống 1 

13 Hệ thống báo cháy báo khói Hệ thống 1 

14 Hệ thống chống sét Hệ thống 1 

15 Camera giám sát Bộ 2 

Bảng 5. Trang thiết bị cho 03 trạm quan trắc nước mặt tự động  

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Container trạm quan trắc Cái 1 

2 Máy đo pH và nhiệt độ  Cái 1 

3 Cảm biến đo DO Cái 1 

4 Máy đo Amoni Cái 1 

5 Máy đo COD và TSS Cái 1 

6 Máy đo độ dẫn Cái 1 

7 Máy đo độ đục Cái 1 

8 Bộ lưu mẫu tự động  Bộ 1 
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9 Bộ thu thập, xử lý, lưu giữ số liệu và phần mềm Bộ 1 

10 Hệ thống lấy mẫu (2 bơm ) Hệ thống 1 

11 Hệ thống báo cháy báo khói Hệ thống 1 

12 Hệ thống chống sét Hệ thống 1 

13 Camera giám sát Bộ 2 

11. Tổng mức đầu tư: 64.133 triệu đồng. Trong đó: 

Tên chi phí 
Giá trị dự toán thẩm định  

(triệu đồng) 

Chi phí xây dựng  3.381 

Chi phí thiết bị  51.755 

Chi phí quản lý dự án 730 

Chi phí tư vấn ĐTXD 1.398 

Chi phí khác    1.039 

Chi phí dự phòng 5.830 

Tổng cộng  64.133 

12. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020. 

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp. 

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung dự án theo 

đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước 

về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời phải hoàn chỉnh các nội dung được nêu tại 

Văn bản số 1606/SXD-QLXD ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Sở Xây dựng trước 

khi tiến hành triển khai các bước tiếp theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh: CT và các PCT ; 

- Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT; 
- Kho bạc NN tỉnh; 

- BQL dự án ĐTXD và KV PTĐT tỉnh; 

- VPUBND tỉnh : LĐVP, KTN; 
- Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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