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THÔNG BAO
Kt qua quan tr4k chat lu'o'ng môi tru'o'ng ntr&c biên
ti bãi biên du lich tira Lô và Cua Hôi

Cn cir Quyt djnh s 6041/QD-LJBND ngày 21/12/2015 cüa UBND tinh ngh An
ye vic phê duyêt Chuung trInh quan trac môi truông tinh Ngh An giai don 2016-2020
và Quyêt djnh so 522/QD-UBND ngày 06/2/2018 cüa UBND thh Ngh An ye vic si:ra
dôi bô sung mt so diêu cüa Quyêt djnh so 604 1/QD-UBND;
Thrc hin Chuang tdnh quan trc giám sat chit luqng nuc bin müa du ljch t?i 04
bâi biên: QuS"nh Phuong, Diên Thânh, Cira Là và Cua Hi.
Can cü kt qua quan trc chat krçng môi trithng nithc bin tti bài biên du 1ch
Cfra Lô và Cfra Hi ngày 04/6/2020 ti Van bàn so 2744/STNMT-MT ngày
12/6/2020 cüa Sà Tài nguyen và Môi truèng Ngh An,
Các thông s giárn sat grn 13 thông s: nhit d, pH, Oxy boa tan (DO), D
diic, Do muôi, Chat ran 10 lung (TSS), Amoni (NH4) (tInh theo N), Phosphat (P043)
(tInh theo P), Xyanua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sat (Fe), Coliforms.
Quy chun so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT — Quy chun k5' thut quôc
gia ye nuâc biên yen b dôi vói vüng bãi tam, the thao duâi nithc.
Kêt qua phân tIch:
- Cht hxçing nuc bin tti bài biên Cira LO, Cüa Hi có 13/13 thông s giám
sat dêu näm trong gii hn cho phép cüa Quy chuân;
UBND thj xã Cua Là thông báo kt qua quan trc môi truO'ng vi nôi dung
nhu trên, yeu câu các phông, ban, don vj lien quan thirc hin vic thông báo theo
quy djnh./.
Noi nI,mn:
- Chô tjch, các PCT UBND Thj xã (b/c);
- Phèng Tâi nguyen và Môi tnrô'ng;
- TT Van hoá, th thao và truyn thông;
- UBND các phuông;
- Luu VT, TN.
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