
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2756/STNMT-MT 
V/v góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành 

hệ thống quan trắc môi trường tự động,  

liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang 

An Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

 - Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường. 

Nhằm triển khai quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, 

liên tục đúng theo quy định và phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống 

quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang. Để tiếp tục 

hoàn thiện Quy chế để trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế 

(đính kèm). 

Văn bản góp ý của đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông 

qua Chi cục Bảo vệ môi trường) trước ngày 15/9/2021 theo địa chỉ: số 837 đường 

Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; điện 

thoại: 02963.953.997; email: ccbvmt@angiang.gov.vn. 



Do thời gian yêu cầu cấp bách, sau thời gian trên Sở Tài nguyên và Môi 

trường không nhận được phản hồi đóng góp ý kiến của đơn vị thì xem như thống 

nhất theo dự thảo Quy chế. 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp 

của các đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- TTCNTTTNMT (để đăng tải và góp ý); 

- Phòng: TNN&BĐKH; KHTC;  

- TTQTKTTNMT; 

- CCBVMT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Hoàng Môn 

 

(để góp ý) 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND An Giang, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường  

tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

phương tiện đo, chuẩn đo lượng; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư số 

35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 

29/9/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số 

liệu quan trắc môi trường; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về 

bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề 

và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 

31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc chất lượng môi trường. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

…./TTr-STNMT ngày    /   /năm 2021, 

  

Dự thảo 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành hệ 

thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Trưởng ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường 

tự động, liên tục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: CVP, PCVP Đinh Minh Hoàng; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KTN. 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục  

trên địa bàn tỉnh An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ..../..../2021 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường 

tự động, liên tục; quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các tổ chức, 

cá nhân trong quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Đối tượng áp dụng  

Quy chế này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải lắp đặt 

(hoặc nhận chuyển giao), quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự 

động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia thực hiện hệ thống quan trắc 

môi trường tự động, liên tục. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Quan trắc môi trường tự động, liên tục: là quá trình theo dõi có hệ thống 

về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường một cách liên tục, 

tự động nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng 

môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. 

2. Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục bao gồm nhà trạm, các thiết 

bị lấy mẫu và quan trắc tự động liên tục, thiết bị phụ trợ: ống dẫn hoặc hút mẫu, 

phân phối mẫu, hệ thống truyền nhận dữ liệu, hệ thống phục vụ công tác hiệu chuẩn, 

thiết bị camera, hệ thống điện, hệ thống báo cháy, báo khói và chống sét,... 

3. Trạm cơ sở: là các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục được kết nối 

và truyền dữ liệu quan trắc về Trạm điều hành. Trạm cơ sở gồm có Trạm cơ sở do 

Nhà nước đầu tư kinh phí lắp đặt và Trạm cơ sở do Chủ nguồn thải tự lắp đặt. 

4. Trạm điều hành: là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin, dữ liệu do các Trạm 

cơ sở truyền về, giám sát hoạt động của các Trạm cơ sở. 

5. Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo 

của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. 
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6. Kiểm định: là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của 

thiết bị quan trắc môi trường theo yêu cầu kỹ thuật đo lường và thực hiện biện 

pháp kiểm soát về đo lường. 

7. Bảo trì, bảo dưỡng: là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì hoặc phục hồi 

một thiết bị ở tình trạng nhất định hoặc đảm bảo một dịch vụ luôn hoạt động trong 

trạng thái tiêu chuẩn. 

8. Vận hành: là tổng hợp của các hoạt động vệ sinh, bảo trì, kiểm chuẩn, hiệu 

chuẩn, kiểm định thiết bị, khắc phục sự cố, giám sát, kiểm tra dữ liệu quan trắc, 

bảo quản trang thiết bị theo quy định. 

9. Chủ nguồn thải: là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh 

thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo 

quy định của pháp luận hiện hành. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý 

1. Các hệ thống quan trắc tự động, liên tục do UBND tỉnh đầu tư, lắp đặt là tài 

sản của Nhà nước, được chuyển giao (phối hợp quản lý vận hành) cho các tổ chức 

trên địa bàn tỉnh vận hành theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Các hệ thống quan trắc tự động, liên tục do tổ chức, cá nhân khác đầu tư là 

tài sản của đơn vị đầu tư. 

2. Các hệ thống trạm quan trắc do UBND tỉnh đầu tư là tài sản công được 

hạch toán theo dõi theo đúng quy định. Các đơn vị quản lý vận hành có trách 

nhiệm thực hiện việc báo cáo sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được UBND tỉnh giao trách 

nhiệm thực hiện giám sát, kiểm tra dữ liệu quan trắc. 

4. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vận hành có trách nhiệm bảo vệ an 

toàn hệ thống quan trắc tự động, liên tục; không được lợi dụng, chiếm đoạt, hủy 

hoại hoặc cố ý làm hư hỏng; bảo đảm sử dụng đúng mục đích; không được sử 

dụng các dữ liệu quan trắc tự động để kinh doanh trái pháp luật. 

5. Trong trường hợp vi phạm các nội dung nêu tại khoản 4 Điều này, trường 

hợp cháy nổ do yếu tố chủ quan, cố tình gây hư hỏng, thất thoát các thiết bị quan 

trắc bên ngoài hệ thống, các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định. 

Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến cháy nổ, thất thoát thiết bị do thiên 

tai, hỏa hoạn các tổ chức báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời phối 

hợp xử lý. 

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp 

1. Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của các đơn vị phối hợp nhằm quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc môi 

trường tự động, liên tục tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì 

cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý, 
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vận hành và các số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục của các đơn vị để 

kiểm soát chất lượng môi trường sau xử lý.  

Khi có các yêu cầu, các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện có trách nhiệm 

cử nhân sự tham gia các đợt đào tạo, tập huấn; Phối hợp kịp thời để xử lý sự cố 

vượt quy chuẩn môi trường. 

Chương II 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KẾT NỐI VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU 

HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC 

Điều 5. Yêu cầu của công tác quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi 

trường tự động, liên tục 

1. Đảm bảo hệ thống quan trắc tự động, liên tục được quản lý, vận hành theo 

đúng quy định. 

a) Trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 28 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

b) Trạm quan trắc không khí xung quanh tự động, liên tục: Thực hiện theo 

quy định tại Điều 32 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

c) Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

d) Trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 37 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

2. Giám sát, kiểm tra các thiết bị luôn hoạt động ổn định, vệ sinh, bảo trì và 

hiệu chuẩn thực hiện theo đúng quy định. 

3. Dữ liệu được theo dõi, xử lý sự cố kịp thời, việc báo cáo, chia sẻ dữ liệu 

được thực hiện theo quy định. 

4. Bố trí kinh phí đầy đủ để duy trì vận hành hệ thống quan trắc môi trường 

tự động, liên tục. 

Điều 6. Nội dung quản lý, vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, 

liên tục 

1. Quản lý việc lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục 

a) Yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc môi trường tự 

động, liên tục chuẩn bị đầu tư 

- Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 26, Điều 27 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

10/2021/TT-BTNMT). 

- Trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục: Thực 

hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 
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-Trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động, liên tục: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 33, Điều 34 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

- Trạm quan trắc chất lượng khí thải tự động, liên tục: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 36, Điều 37 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

b) Yêu cầu kỹ thuật cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi 

trường tự động, liên tục đã đầu tư, vận hành  

Các trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục (trừ 

trạm quan trắc tham khảo), trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục 

và các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đã được đầu tư, vận 

hành chưa đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại điểm a được tiếp tục sử 

dụng trong thời gian 24 tháng kể từ ngày 16/8/2021. Sau 24 tháng kể từ ngày này, 

các thiết bị này phải được nâng cấp, thay thế bởi các thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu kỹ thuật theo quy định nêu trên. 

2. Kết nối dữ liệu 

Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, 

liên tục phải kết nối, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý 

dữ liệu, giám sát quá trình xả thải. Việc kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục 

của các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo trình tự sau: 

a) Tổ chức, cá nhân vận hành thử nghiệm để kiểm tra tính ổn định của hệ 

thống; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị để đảm bảo hệ thống được vận 

hành đạt yêu cầu. 

b) Trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức, đơn vị vận hành 

hệ thống phải gửi hồ sơ liên quan về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với hệ 

thống quan trắc tự động, liên tục về nước thải, hồ sơ phải đảm bảo theo quy định 

tại khoản 3 Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Đối với hệ thống quan 

trắc tự động, liên tục về khí thải, hồ sơ phải đảm bảo theo quy định tại khoản 3 

Điều 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

Điều 7. Xử lý sự cố đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi 

trường giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu từ Trạm cơ sở, Trạm điều hành. 

2. Khi phát hiện có sự cố, cán bộ vận hành Trạm cơ sở phải thực hiện các 

biện pháp cô lập và xác định nguyên nhân xảy ra sự cố theo nguyên tắc hạn chế 

tối đa ảnh hưởng tới hoạt động chung của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; 

đồng thời nhanh chóng báo về Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan được Sở 

Tài nguyên và Môi trường giao quản lý để cùng phối hợp khắc phục. 

3. Đối với các sự cố thông thường (các sự cố liên quan đến hệ thống mạng, 

máy tính, camera và các sự cố khác không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của 

hệ thống quan trắc tự động, liên tục), cán bộ vận hành Trạm cơ sở và cán bộ phụ 

trách Trạm điều hành nhanh chóng khắc phục. Trường hợp không khắc phục được, 

trong vòng 12 tiếng phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để nhanh chóng xử 

lý, khắc phục. 
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4. Đối với các sự cố nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (các sự cố liên 

quan đến thiết bị quan trắc, thiết bị điện, hệ thống cơ sở dữ liệu, cháy nổ, các sự 

cố gây ảnh hưởng trực tiếp và làm ngưng trệ một phần hoặc toàn bộ hoạt động 

Trạm cơ sở hoặc Trạm điều hành), ngay sau khi phát hiện, đơn vị quản lý báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường và đề xuất biện pháp khắc phục; báo cáo kết quả 

khắc phục cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 8. Truyền, nhận, quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi 

trường tự động, liên tục  

1. Truyền, nhận, quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự 

động, liên tục tại cơ sở theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

2. Truyền, nhận, quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự 

động, liên tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 40 Thông 

tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

3. Các Trạm cơ sở quan trắc nước mặt, không khí xung quanh được kết nối, 

truyền dữ liệu quan trắc về Trạm điều hành đặt tại Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật tài nguyên môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Các Trạm cơ sở quan trắc nước thải, khí thải được kết nối, truyền dữ liệu 

quan trắc về Trạm điều hành đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường –  Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, VẬN 

HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý, 

giám sát hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa 

bàn tỉnh. Chủ trì cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến 

công tác vận hành và các số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục để kiểm 

soát tốt chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, theo dõi các đơn vị trực 

thuộc thực hiện: 

1. Chi cục Bảo vệ môi trường: 

a) Căn cứ vào chất lượng môi trường thực tế tham mưu Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề xuất UBND tỉnh xem xét, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự 

động, liên tục do Nhà nước đầu tư và chuyển giao cho đơn vị có chức năng quản 

lý theo quy định. 

b) Rà soát các tổ chức, cá nhân có nguồn thải thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh để yêu cầu lắp đặt hệ thống, thiết bị 

quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu về đơn vị quản lý theo quy định. 

c) Tiếp nhận, quản lý, lưu giữ hồ sơ liên quan của Trạm cơ sở trước khi hệ 

thống đi vào hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 quy chế này. 
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Xem xét hồ sơ của hệ thống quan trắc tự động, liên tục của các tổ chức, cá 

nhân. Trường hợp hệ thống quan trắc tự động, liên tục của các tổ chức, cá nhân 

đủ điều kiện hoạt động thì cho phép kết nối truyền dữ liệu về đơn vị quản lý quy 

định tại khoản 3 Điều 8. Trường hợp không đủ điều kiện, yêu cầu tổ chức, cá nhân 

quản lý khắc phục đảm bảo theo đúng quy định. 

d) Phối hợp Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Trung 

tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường giám sát dữ liệu quan trắc 

môi trường tự động, liên tục truyền về máy chủ của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

giám sát việc khắc phục trong trường hợp dữ liệu quan trắc bị gián đoạn; theo dõi 

thông số quan trắc vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và đề xuất biện pháp xử 

lý theo quy định. 

đ) Đề xuất lãnh đạo Sở xem xét quyết định việc kết nối, trao đổi thông tin, 

dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục với bên ngoài khi có yêu cầu. 

e) Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, vận hành hệ 

thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tham mưu Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

f) Hàng năm lập kế hoạch và nhu cầu kinh phí cho hoạt động quản lý, vận 

hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục được giao quản lý, báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp vào dự toán ngân sách để trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện. 

2. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường có trách nhiệm 

a) Tổ chức quản lý, bố trí nhân lực vận hành các Trạm cơ sở, Trạm điều hành 

do Nhà nước đầu tư và chuyển giao quản lý, vận hành; đảm bảo việc theo dõi, tiếp 

nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục từ các Trạm cơ 

sở truyền về Trạm điều hành theo quy định. 

b) Thực hiện việc giám sát thường xuyên liên tục tại Trạm điều hành và quá 

trình vận hành tại Trạm cơ sở do Nhà nước đầu tư và chuyển giao quản lý bằng 

hệ thống camera giám sát hoặc bằng hệ thống giám sát khác (nếu có). 

c) Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu theo quy định tại Điều 40 của 

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. 

d) Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

để tổng hợp theo dõi và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: 

- Báo cáo toàn bộ hiện trạng quản lý, vận hành, khai thác sử dụng và việc lưu 

trữ dữ liệu của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục được giao quản lý 

trên địa bàn tỉnh 6 tháng/lần (trước ngày 10/6 và 10/12 hàng năm). 

- Báo cáo đột xuất khi phát hiện kết quả quan trắc môi trường có dấu hiệu 

bất thường hoặc có sự cố trong quá trình quản lý, vận hành hoặc theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý có thẩm quyền. 
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đ) Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc cho các cơ quan liên quan (khi có 

sự đồng ý của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường) để phục vụ công tác quản 

lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. 

e) Đề xuất nhu cầu và thực hiện giám sát hoạt động hiệu chuẩn, bảo trì, sửa 

chữa, thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao… tại Trạm điều hành và các Trạm cơ sở do 

Nhà nước đầu tư được giao quản lý.  

f) Hàng năm lập kế hoạch và nhu cầu kinh phí cho hoạt động quản lý, vận 

hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục được giao quản lý, báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp vào dự toán ngân sách để trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

a) Quản trị thông tin dữ liệu của hệ thống đảm bảo yêu cầu về an toàn thông 

tin, dữ liệu môi trường và hệ thống mạng kết nối truyền nhận dữ liệu theo quy định. 

b) Quản lý, cung cấp tài khoản truy cập máy chủ FTP cho các Trạm cơ sở  

để cơ sở truyền dữ liệu về máy chủ theo quy định, lưu trữ dữ liệu quan trắc tại 

máy chủ đảm bảo an toàn thông tin. 

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài khoản 

truy cập máy chủ FTP và địa chỉ IP tĩnh của cơ sở. 

c) Thực hiện kiểm soát tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, 

Master, Supervisor) của datalogger; niêm phong các cổng kết nối không sử dụng để 

truyền, nhận dữ liệu của datalogger tại Trạm cơ sở trước khi vận hành chính thức. 

d) Hỗ trợ các Trạm cơ sở truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 

(thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc kỹ thuật tài nguyên 

và môi trường) đảm bảo theo quy định. 

đ) Giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục truyền từ các hệ 

thống quan trắc nước thải và khí thải do tổ chức, cá nhân đầu tư về máy chủ của 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Theo dõi, kiểm tra việc khắc phục trong trường 

hợp dữ liệu quan trắc bị gián đoạn; Trường hợp phát hiện số liệu quan trắc vượt 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường thực 

hiện quy trình cảnh báo, nhắc nhở yêu cầu Chủ nguồn thải thực hiện khắc phục 

và xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

e) Thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin không được tự ý cung 

cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu cho người khác dùng.              

f) Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường để kết nối số liệu từ Trạm cơ sở 

về máy chủ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tham gia ý kiến xác nhận việc 

hoàn thành kết nối của tổ chức, cá nhân liên quan. 

g) Quản lý dữ liệu theo quy định tại Điều 40 của Thông tư số 10/2021/TT-

BTNMT. 

h) Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

để tổng hợp theo dõi và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: 
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- Báo cáo toàn bộ hiện trạng hệ thống, tình hình quản lý, vận hành, khai thác 

sử dụng hệ thống và việc lưu trữ dữ liệu đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý 

dữ liệu được giao quản lý trên địa bàn tỉnh 6 tháng/lần (trước ngày 10/6 và 10/12 

hàng năm). 

- Báo cáo đột xuất khi phát hiện kết quả quan trắc môi trường có dấu hiệu 

bất thường hoặc có sự cố trong quá trình quản lý, vận hành hoặc theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc quản trị 

thông tin dữ liệu của hệ thống đảm bảo yêu cầu về an toàn thông tin, dữ liệu và 

hệ thống mạng kết nối nhận, truyền dữ liệu theo quy định. 

k) Hàng năm lập kế hoạch và nhu cầu kinh phí cho hoạt động quản lý, vận 

hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục được giao quản lý, báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp vào dự toán ngân sách để trình cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện. 

Điều 10. Trách nhiệm các sở, ngành, UBND cấp huyện 

1. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: cân đối, bố trí ngân sách nhà nước 

để duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do Nhà 

nước đầu tư, đảm bảo cho Trạm điều hành, Trạm cơ sở do Nhà nước đầu tư được 

quản lý, vận hành xuyên suốt và hiệu quả. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo của các Trạm quan trắc 

môi trường tự động, liên tục nhằm đảm bảo độ tin cậy của số liệu đo. 

3. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm: 

a) Quản lý, giám sát hoạt động, xử lý các sự cố của các trạm quan trắc do 

Nhà nước đầu tư chuyển giao quản lý tại các khu công nghiệp.  

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi 

trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định hoặc báo cáo đột theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

c) Xây dựng kế hoạch để duy trì hoạt động của trạm quan trắc từ nguồn thu 

của chủ nguồn thải trong khu công nghiệp. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Quan 

trắc và Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trong việc bảo vệ, giám sát hoạt động các 

Trạm cơ sở do Nhà nước đầu tư trên địa bàn quản lý. 

Điều 11. Trách nhiệm Chủ nguồn thải 

1. Chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường 

tự động, liên tục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành, kết nối, 

truyền dữ liệu từ Trạm cơ sở về Sở Tài nguyên và Môi trường và xử lý sự cố. 

2. Đầu tư, lắp đặt, vận hành trạm quan trắc và đường truyền đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng bộ các thông số kỹ thuật với hệ thống nhận, 

truyền và quản lý dữ liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, được đào tạo để giám sát quản lý, 

vận hành Trạm cơ sở đảm bảo trạm hoạt động ổn định, xử lý các vấn đề kỹ thuật 

phát sinh trong quá trình vận hành Trạm cơ sở.  

4. Duy trì hoạt động của trạm quan trắc đảm bảo việc giám sát nguồn thải 

được liên tục 24/24 giờ; Duy trì đường truyền dịch vụ internet tốc độ cao phục vụ 

truyền số liệu từ Trạm cơ sở về máy chủ Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo 

tính ổn định, liên tục. 

5. Thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng cho trạm 

quan trắc theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc định kỳ theo quy định đảm bảo 

trạm quan trắc hoạt động ổn định. 

6. Khi có sự cố xảy ra phải báo cáo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

(thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) để cùng phối hợp khắc phục sự cố. 

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi 

trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định hoặc báo cáo đột theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

8. Tuân thủ các quy định về quản lý thông tin, an toàn thiết bị và các quy 

định về yêu cầu kỹ thuật đối với quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường 

tự động, liên tục được quy định tại Quy chế này và các quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Điều 12. Trách nhiệm của cán bộ quản lý, vận hành hệ thống quan trắc 

môi trường tự động, liên tục 

1. Cán bộ quản lý, vận hành hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu: 

a) Thực hiện theo dõi, cập nhật và kiểm tra dữ liệu, tình trạng hoạt động của 

các Trạm cơ sở và Trạm điều hành, hỗ trợ chuyên môn cho các Trạm cơ sở. 

Lưu giữ, xử lý số liệu tại Trạm điều hành; lập báo cáo định kỳ theo quy định 

hoặc báo cáo đột xuất khi phát hiện dấu hiệu bất thường của hệ thống dữ liệu, hệ 

thống thiết bị của Trạm cơ sở và Trạm điều hành. 

b) Thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin, không được tự ý cung 

cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu cho người dùng khác. Đảm bảo đường 

truyền phục vụ hoạt động của Trạm. 

c) Tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ hoặc xử lý sự cố theo phân 

công của lãnh đạo đơn vị. 

d) Tham gia cùng cán bộ vận hành Trạm cơ sở giám sát hoạt động bảo trì, 

bảo dưỡng, hiệu chuẩn, thay thế thiết bị. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, 

khắc phục sự cố. 

2. Cán bộ quản lý, vận hành Trạm cơ sở: 
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a) Duy trì việc vận hành Trạm cơ sở bao gồm: Kiểm tra, theo dõi tình trạng 

hoạt động của các thiết bị quan trắc môi trường tự động, hệ thống thiết bị điện, hệ 

thống an ninh, an toàn, chất lượng đường truyền dữ liệu quan trắc môi trường, hệ 

thống điều hoà, công tác phòng chống cháy nổ, các điều kiện cần thiết khác đảm 

bảo tình trạng hoạt động bình thường của Trạm. 

b) Ghi nhật ký vận hành xác nhận tình trạng hoạt động của hệ thống, thiết bị. 

c) Giám sát hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định, thay thế 

thiết bị. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, khắc phục sự cố. 

d) Báo cáo kịp thời về Trạm điều hành khi phát hiện các dấu hiệu bất thường 

của hệ thống dữ liệu, hệ thống thiết bị tại Trạm cơ sở. 

e) Thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin, không được tự ý cung 

cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu cho người dùng khác. 

Điều 13. Công tác kiểm tra, giám sát 

1. Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao (trong Quy chế này và 

trong các quy định liên quan) tổ chức kiểm tra công tác quản lý, vận hành, khai 

thác sử dụng hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại các Trạm cơ sở, 

Trạm điều hành theo quy định. 

2. Các nội dung kiểm tra, giám sát: 

a) Tình hình hoạt động, vận hành của trạm quan trắc tại cơ sở và hệ thống 

nhận truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục.  

b) Việc đảm bảo điều kiện môi trường hoạt động cho thiết bị, nguồn cấp, 

thiết bị vận hành an toàn. 

c) Tình hình sử dụng thiết bị quan trắc, sử dụng thông tin và dữ liệu quan trắc. 

d) Kiểm tra công tác sao lưu, lưu trữ thông tin, dữ liệu. 

đ) Công tác cập nhật, lưu trữ hồ sơ: Ghi nhật ký, cập nhật thống kê, tổng hợp 

thiết bị, báo cáo của các Trạm cơ sở, Trạm điều hành. 

e) Việc tuân thủ các quy định khác nêu tại Quy chế này và các quy định của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 14. Kinh phí để quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường 

tự động, liên tục 

1. Đối với các trạm do Nhà nước đầu tư và quản lý vận hành, kinh phí do ngân 

sách nhà nước đảm bảo. Các nội dung chi theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trạm quan trắc do Nhà nước đầu tư chuyển giao cho Ban Quản lý Khu công 

nghiệp quản lý thì quản lý, vận hành từ nguồn thu của chủ nguồn thải trong khu 

công nghiệp. 

2. Đối với các trạm quan trắc do Chủ nguồn thải đầu tư: Chủ nguồn thải có 

trách nhiệm bố trí kinh phí để quản lý, vận hành Trạm đảm bảo yêu cầu theo quy 

định pháp luật hiện hành. 
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này; chia sẻ thông tin quan trắc tự động, 

liên tục theo quy định; tổng hợp kết quả quản lý, vận hành các thông số quan trắc 

tự động, liên tục và báo cáo định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phổ biến hướng dẫn, tổ chức tập huấn 

việc kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo của các trạm quan trắc môi trường tự 

động, liên tục theo quy định. 

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý, vận hành các Trạm 

quan trắc môi trường tự động, liên tục nhằm đảm bảo hiệu quả phục vụ công tác quản 

lý Nhà nước và cảnh báo kịp thời ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống. 

4. Ban Quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Quy chế này. 

5. Các Chủ nguồn thải bố trí nhân lực và kinh phí từ nguồn kinh phí của đơn 

vị để quản lý, vận hành trạm quan trắc của đơn vị đảm bảo đồng bộ với hệ thống 

nhận, truyền và quản lý dữ liệu do Nhà nước đầu tư. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá 

nhân phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết. 

để phù hợp với yêu cầu quản lý bảo vệ môi trường của quốc gia và địa phương./. 
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