
1 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /STNMT-CCBVMT 
 

V/v thực hiện đầu tư, vận hành hệ thống 

quan trắc nước thải công nghiệp tự động, 

liên tục trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

    Kon Tum, ngày       tháng         năm 2020 

 

Kính gửi: Các cơ sở, dự án đầu tư có phát sinh nước thải công nghiệp địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 
 

Căn cứ điểm 2 Khoản 20 Điều 3 Nghị đinh số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 

năm 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 Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của tỉnh Kon Tum về phê 

duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải 

công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 488/QĐ-STNMT ngày 

29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý, vận 

hành hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục. 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về xử lý nước thải đạt loại A và lắp đặt hệ 

thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục truyền dữ liệu (viết tắt là 

QTTĐ) về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. Trong thời gian qua Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ, tiếp nhận dữ liệu QTTĐ cho 17 đơn vị thực hiện 

việc đấu nối truyền dữ liệu QTTĐ về Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, qua 

theo dõi dữ liệu QTTĐ còn có một số đơn vị chưa nghiêm túc việc đầu tư, vận hành 

và duy trì truyền dữ liệu QTTĐ (24/24h) theo quy định (chi tiết phụ lục 1 kèm theo). 

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ sở, dự án đầu tư có phát sinh 

nước thải công nghiệp địa bàn tỉnh thực hiện các yêu cầu như sau: 

1. Đối với các đơn vị đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự 

động, liên tục trên địa bàn tỉnh:  

- Hoàn thiện và đưa vào vận hành QTTĐ theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT 

ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và nghiêm túc duy trì, truyền dữ 

liệu QTTĐ
 
(24/24h) kể cả trong thời gian nghỉ vụ sản xuất; trường hợp bị sự cố hoặc 

bảo dưỡng thiết bị phải kịp thời báo cáo theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 

488/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Lập và gửi 

danh sách cán bộ đầu mối phối hợp giải quyết sự cố và vận hành hệ thống QTTĐ
1
 về 

Sở Tài nguyên và Môi trường (số 06 Ngô Thì Nhậm, Tp Kon Tum) trước ngày 

24/02/2020. 

- Sau khi bảo hành và hoàn thiện hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự 

động liên tục phải bàn giao Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý thiết bị Datalogger 

của hệ thống theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường tại văn bản số 1085/TCMT-

QTMB ngày 22/3/2019. 

2. Đối với các đơn vị chưa thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải 

công nghiệp tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh (danh sách phụ lục 2 kèm theo): khẩn 

                                           
1
 Đối với các đơn vị chưa gửi danh sách hoặc đã gửi danh sách nhưng đến nay có sự thay đổi về cán bộ đầu mối liên hệ 

theo Công văn số 217/CCBVMT-KSON&BĐKH ngày 18/8/2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường; 
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trương đầu tư, đưa vào vận hành và truyền dữ liệu QTTĐ về Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định. 
 

 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ sở, dự án đầu tư có 

phát sinh nước thải công nghiệp địa bàn tỉnh biết và khẩn trương thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ Sở Phụ trách (b/cáo); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h đôn đốc) 

- Trung tâm Quan trắc TN&MT (biết/phối hợp); 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tin/hỗ trợ 

doanh nghiệp);                                                                   

- Lưu: VT, CCBVMT.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trƣơng Đạt 
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PHỤ LỤC 1 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRẠM QTTĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Công văn số            /STNMT-CCBVMT       tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Stt Trạm cơ sở Chủ đầu tƣ Tình hình hoạt động 
Tình trạng 

báo cáo sự cố 
Ghi chú 

1 

 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn 

Sa Nhơn – huyện Sa Thầy 
Công ty CP XNK ViNa 

- Truyền liên tục 

- Truyền lệch giờ so với 

thời gian thực (nhanh hơn 

5 giờ)  

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 
 

2 
Nhà máy mỳ IaH’Drai – huyện 

Iah‘Drai 

Công ty TNHH MTV 

ĐTPT Nông nghiệp 

IaH‘Drai 

- Truyền liên tục  
Giai đoạn vận hành thử 

nghiệm  

3 
Nhà máy cao su Đại Lợi – 

huyện Ngọc Hồi 

Công ty TNHH Cao 

su Đại Lợi Kon Tum 

- Không truyền dữ liệu từ 

ngày 01/02/2020 đến nay 

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 

Giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

4 

Nhà máy chế biến mủ cao su 

công suất 9.000 tấn thành 

phẩm/năm – huyện Đăk Tô 

Công ty TNHH Hiệp 

Hưng 

- Không truyền dữ liệu từ 

tháng 12/2018 
 

Không còn hoạt động 

sản xuất  

5 
Nhà máy chế biến tinh bột từ 

nông sản – huyện Đăk Glei 

Công ty Cổ phần 

Phương Hoa 

- Truyền liên tục 

- Chỉ tiêu TSS vượt 

QCVN từ ngày 05/2 đến 

13h10‘ ngày 10/2/2020. 

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 
 

6 

Nhà máy TBS Tây nguyên 

ĐăkHà - Giai đoạn 1 công suất 

120tấn thành phẩm/ngày đêm – 

huyện Đăk Hà 

Công ty TNHH TBS 

Tây Nguyên Đăk Hà 

 

- Truyền liên tục   

7 
Khu công nghiệp Hòa Bình tỉnh 

Kon Tum – Tp Kon Tum. 

Công ty đầu tư phát 

triển hạ tầng khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum 

- Truyền liên tục   

8 

Nhà máy chế biến mủ cao su Sa 

Thầy công suất 4000 tấn/năm – 

huyện Sa Thầy 

Công ty Cổ phần cao su 

Sa Thầy 

- Không truyền dữ liệu từ 

ngày 08/2/2020 (9h20) 

- Chỉ tiêu pH thấp (từ 

ngày 7-8/02/2020). 

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 
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Stt Trạm cơ sở Chủ đầu tƣ Tình hình hoạt động 
Tình trạng 

báo cáo sự cố 
Ghi chú 

9 
Nhà máy TBS Kon Rẫy – huyện 

Kon Rẫy 

Công ty cổ phần 

Fococev Tây Nguyên 
- Truyền liên tục  

Giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

10 
Nhà máy tinh bột sắn Kon Tum 

– huyện Ngọc Hồi 

Chi nhánh Công ty CP 

TBS Phú Yên 
- Truyền liên tục   

11 
Nhà máy chế biến tinh bột sắn 

100tấn/ngày – huyện Sa Thầy 

Cty TNHH tinh bột sắn 

Kon Tum 
- Truyền liên tục   

12 
Nhà máy chế biến mủ cao su 

IaChim – Tp Kon Tum. 
 

- Truyền liên tục 

- Chỉ tiêu pH cao (từ 

ngày 31/01/2020 đến 

nay) 

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 
 

13 
Nhà máy chế biến mủ cao su 

Vạn Lợi – Tp. Kon Tum 
Công ty TNHH Vạn Lợi 

- Truyền lệch giờ so với 

thời gian thực (chậm hơn 

02 giờ); 

- Chỉ tiêu COD vô nghĩa 

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 

Giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

14 
Nhà  máy chế biến mủ cao su số 

5 – huyện Ngọc Hồi 

Công ty TNHH MTV 

732 

- Truyền lệch giờ so với 

thời gian thực (nhanh hơn 

03 giờ) 

- Số liệu vô nghĩa. 

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 
 

15 
Nhà máy chế biến mủ cao su số 

6 – huyện Sa Thầy 

Công ty TNHH MTV 

78  
- Truyền liên tục   

16 
Nhà máy Sản xuất cồn và tinh 

bột sắn ĐăkTô – huyện Đăk Tô 

Công ty CP Nông sản 

thực phẩm Quãng Ngãi. 
- Truyền liên tục   

17 
Nhà máy đường Kon Tum – Tp. 

Kon Tum 

Công ty Cổ phần đường 

Kon Tum 

- Truyền liên tục 

- Chi tiêu COD vượt 

QCVN từ ngày 01/02 đến 

nay. 

- Không có báo cáo về sự 

cố và kế hoạch khắc phục. 

Giai đoạn vận hành thử 

nghiệm. 

 

 Ghi chú: Số liệu kiểm tra tính đến 17h00 ngày 10/02/2020; 



5 

 

PHỤ LỤC 2 

CÁC ĐƠN VỊ CHƢA THỰC HIỆN VIỆC ĐẦU TƢ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QTTĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

 (Kèm theo Công văn số             /STNMT-CCBVMT       tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

STT Tên cơ sở Chủ đầu tƣ Địa chỉ Ghi chú 

Cơ sở đã đi vào hoạt động nhƣng chƣa thực hiện đầu tƣ hệ thống QTTĐ 
 

1 
Nhà máy chế biến mủ cao su Ngọc 

Hồi 

Công ty TNHH MTV cao su Kon 

Tum 
639 Phan Đình Phùng, T.p Kon Tum 

Đang xây dựng 

HTXLNT loại A 

và QTTĐ 

2 
Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn 

Thành 

Công ty TNHH MTV Vạn Thành Sa 

Thầy 

Số nhà 01D, Trần Nhân Tông, Phường 

Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum. 

Đã hoàn thành 

HTXLNT loại A 

3 
Cụm công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, làng nghề H’Nor  Trung tâm phát triển cụm công 

nghiệp thành phố Kon Tum 

542 đường Nguyễn Huệ, Phường Quyết 

Thắng, Thành phố Kon Tum,  

 

4 
Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp Thanh Trung 

5 
Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận 

Lợi 
Công ty TNHH MTV Thuận Lợi 

Thôn 05, T.tr Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon 

Tum 

 

6 
Nhà máy chế biến cao su APT Kon 

Tum 

Công ty TNHH SX-DV-TM 

An Phú Thịnh 

Thôn Nhơn Đức, xã Sa Nhơn, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Đã hoàn thành 

HTXLNT loại A 

Dự án đầu tƣ 

1 Đầu tư Nhà máy chế biến mủ tờ (RSS) Chi nhánh 716 -Tổng Công ty 15 Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

 

Đang xây dựng 

Nhà máy 

2 Nhà máy chế biến mủ cao su MoRay 
Công ty TNHH MTV cao su 

ChưMomRay 
Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

Chưa thi công 

xây dựng Nhà 

máy 

3 
Nhà máy xử lý và tái chế rác tỉnh Kon 

Tum 
Công ty TNHH Song Nguyên 

Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành 

phố Kon Tum. 

 

4 
Đầu tư xây dựng công trình khai thác 

và tuyển, luyện quặng vàng Đăk Blô 
Công ty Cổ phần Tấn Phát Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

Thẩm quyền phê 

duyệt ĐTM của 

Bộ TN&MT 
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PHỤ LỤC 2 

CÁC ĐƠN VỊ CHƢA THỰC HIỆN VIỆC ĐẦU TƢ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QTTĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

 (Kèm theo Báo cáo số             /STNMT-CCBVMT       tháng 8 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

STT Tên cơ sở Chủ đầu tƣ Địa chỉ Ghi chú 

Cơ sở đã đi vào hoạt động nhƣng chƣa thực hiện đầu tƣ hệ thống QTTĐ  

1 
Nhà máy chế biến mủ cao su Ngọc 

Hồi 

Công ty TNHH MTV cao su Kon 

Tum 
639 Phan Đình Phùng, T.p Kon Tum 

 

2 
Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn 

Thành 

Công ty TNHH MTV Vạn 

Thành Sa Thầy 

Số nhà 01D, Trần Nhân Tông, Phường 

Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum. 

 

3 
Cụm công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, làng nghề H’Nor  Trung tâm phát triển cụm công 

nghiệp thành phố Kon Tum 

542 đường Nguyễn Huệ, Phường Quyết 

Thắng, Thành phố Kon Tum,  

 

4 
Cụm công nghiệp - Tiểu thủ 

công nghiệp Thanh Trung 

5 
Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận 

Lợi 
Công ty TNHH MTV Thuận Lợi 

Thôn 05, T.tr Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, 

Kon Tum 

 

6 
Nhà máy chế biến cao su APT Kon 

Tum 

Công ty TNHH SX-DV-TM 

An Phú Thịnh 

Thôn Nhơn Đức, xã Sa Nhơn, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

 

Dự án đầu tƣ 

1 
Đầu tư Nhà máy chế biến TBS 

230 tấn thành phẩm/ngđ 

Công ty TNHH MTV ĐTPTNN 

Ia H’Drai 

xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum. 

 

2 
Đầu tư Nhà máy chế biến mủ tờ 

(RSS) 

Chi nhánh 716 -Tổng Công ty 

15 
Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum. 

 

Đang xây 

dựng Nhà 

máy 
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3 
Nhà máy chế biến mủ cao su 

MoRay 

Công ty TNHH MTV cao su 

ChưMomRay 
Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum. 

Chưa thi công 

xây dựng Nhà 

máy 

4 
Nhà máy xử lý và tái chế rác tỉnh 

Kon Tum 
Công ty TNHH Song Nguyên 

Thôn Thanh Trung, phường Ngô 

Mây, thành phố Kon Tum. 

 

5 Nhà máy cao su Đại Lợi 
Công ty TNHH Cao su Đại Lợi 

Kon Tum 

694 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

 

6 

Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác và tuyển, luyện quặng vàng 

Đăk Blô 

Công ty Cổ phần Tấn Phát 
Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum 

Thẩm quyền 

phê duyệt 

ĐTM của Bộ 

TN&MT 
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