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STT THỜI GIAN NỘI DUNG DIỄN GIẢ

1 8h30-8h45 Đón tiếp - Khai mạc hội thảo
2 8h45 -9h15 Các qui định nhà nước về lắp đặt trạm 

quan trắc 
Ông Nguyễn Cao Hoài

3 9h15-9h30 Hiện trạng lắp đặt trạm quan trắc từ 
năm 2012 đến nay

Ông Nguyễn Cao Hoài

4 9h30-10h00 Các khó khăn gặp phải khi thực hiện 
lắp đặt trạm quan trắc

Th.S Nguyễn Mạnh Hiến

5 Lịch sử hình thành Phượng Hải Th.S Nguyễn Mạnh Hiến

6 Các chỉ tiêu quan trắc và phương pháp 
đo

Th.S Nguyễn Mạnh Hiến

7 10h00 – 10h15 Giải lao – Tiệc trà
8 10h15 – 11h00 Giải pháp quan trắc tự động SmartpH

trong Hệ thống XLNT 
Ông Nguyễn Cao Hoài

9 Giải pháp truyền tín hiệu từ cảm biến 
đến bộ điều khiển.

Ông Trần Quốc Lập

10 Giải pháp bổ sung thay thế và bảo trì 
các trạm quan trắc đã lắp đặt

Ông Trần Quốc Lập

11 11h00 – 11h30 Thảo luận – Hỏi đáp
12 11h30 Kết thúc hội thảo và dùng cơm trưa.
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: “GIẢI PHÁP QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG”
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ONLINE WASTED WATER MONITORING 
SmartpH - A Pioneer of High Quality
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QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Các Bộ Luật Bảo vệ Môi Trường 55/2014/QH13

• Thông tư 08/2009/TT-BTNMT và Thông tư 48/2011/TT-BTNMT sửa đổi 1 số điều của thông tư 08/2009/TT-BTNMT quy định về quản lý và bảo vệ 

môi trường doanh nghiệp, KKT, KCN, KCX, KCNC, Cụm CN

• Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

• Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường KKT, KCN, KCX, KCNC, 

Cụm CN

• Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường về 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 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

• Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng

dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường 
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• Theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP ;  Thông tư 35/2015/ BTNMT ; Thông tư 31:2016/BTNMT; Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định các đối tượng phải lắp đặt trạm

quan trắc:

a) Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này và có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

c) Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh và cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có 

phát sinh nước thải công nghiệp hoặc nước rỉ rác ra môi trường, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này, có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày (24 

giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

đ) Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

e) Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định

4

ĐƠN VỊ NÀO CẦN LẮP TRẠM QUAN TRẮC TỰ 
ĐỘNG NƯỚC THẢI ???
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• Nhóm I

1. Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;

2. Luyện kim; tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu biển;

3. Sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (MDF, HDF);

4. Sản xuất hoá chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật hóa học;

5. Nhuộm (vải, sợi), giặt mài;

6. Thuộc da;

7. Lọc hóa dầu;

8. Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hóa than, điện hạt nhân;

• Nhóm II

9. Xử lý, tái chế chất thải; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

10. Có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất;

11. Sản xuất pin, ắc quy;

12. Sản xuất clinker;

• Nhóm III

13. Chế biến mủ cao su;

14. Chế biến tinh bột sắn; bột ngọt; bia, rượu, cồn công nghiệp;

15. Chế biến mía đường;

16. Chế biến thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm;

17. Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

5

PHỤ LỤC IIA: DANH MỤC CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ 
NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
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- Các dự án đang triển khai xây dựng (thuộc đối tượng bắt buộc lắp Trạm quan trắc) phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước khi 

đưa dự án vào vận hành. 

- Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia; Đối với dự án, cơ sở thuộc loại 

hình sản xuất công nghiệp có quy mô gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I thông số môi trường đặc thù theo ngành nghề do cơ 

quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quyết định

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục để theo 

dõi, giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải của mình. Các cơ sở này được miễn thực hiện chương 

trình quan trắc nước thải định kỳ theo quy định của pháp luật

- Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục

- Kết quả quan trắc nước thải định kỳ, quan trắc nước thải tự động, liên tục được sử dụng để kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thả

- Đối tượng quy định phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trước ngày 31 tháng 12 năm 2020

6

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý TRONG NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP
THEO ĐIỀU 39: QUAN TRẮC VIỆC XẢ NƯỚC THẢI
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• Chưa đầy đủ thiết bị
như yêu cầu Thông
tư 24/2017: 

- Thiếu thiết bị lấy
mẫu tự động

- Thiếu camera quan
sát

7

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Vị trí lấy mẫu tới tủ
quan trắc quá xa
(trên 20m) 

- Ống lấy mẫu không
đủ theo quy định
(min. 27mm)

8

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Thiết bị truyền tín
hiệu (datalogger) 
không còn phù hợp

9

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Thiết bị đo (độ màu, 
các thông số khác) 
phải dùng Mẫu thử, 
gây tốn kém quá
trình phân tích
online

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Thiết bị đo lưu lượng
chưa chính xác (sai
số cao)

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Thiết bị đo (sensor, 
transmitter) hư hỏng, 
không còn khả năng
sửa chữa, dẫn đến tín
hiệu quan trắc không
chính xác

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Hệ thống quan trắc không
có khả năng tích hợp đáp
ứng yêu cầu của Nghị
định/ Thông tư mới (hoặc
có thể nhưng tốn kém)

- Thiếu các thông số quan
trắc phù hợp với các quy
định, nghị định, thông tư
mới (Amoni NH4+, các
thông số đặc trưng theo
ngành nghề) 

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Tủ lắp đặt ngoài trời
không che chắn, 
giảm tuổi thọ thiết bị

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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- Các cơ sở, dịch vụ, 
chung cư, khu đô
thị… đã xây xong và
không có chỗ cho
việc đặt trạm (phát
sinh)

HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 
NƯỚC THẢI TỪ 2012 ĐẾN NAY
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ
THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ


