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THÔNG BAO
Kt qua quan tr.c chat itrong môi tru*ng niro'c biên
tai hal biên du llch Cfra Là và Cira Hôi

Cn c1r Quyêt djnh s 4333/QD-UBND ngày 02/12/2020 cüa UBND tinh ngh An
ye vic phê duyt Chuung thnh quan träc môi tni6ng tinh Ngh An giai doin 202 1-2025;
Cn cü K hotch s 156/KH-UBND ngày 26/3/202 1 cüa UBND tinh Ngh An ye
vic To chüc các hott dng du ljch Ctra Là nm 2021;
Thirc hin Chumg trInh quan trc gim sat chit luçYng rnnc bin müa du ljch tii 04
bâi biên: Qurnh Phuong, Diên Thành, Cüa Là và Cüa Hi.
Can cü kt qua quan trc cht luçing môi truàng nuóc bin tai bãi bin du ljch
Cira Lô và Cra Hi ngày 04/5/202 1 ti Van ban so 3 139/STNMT-QTMT ngày
07/6/202 1 cüa S Tài nguyen và Môi tnthng Ngh An,
Các thông s giám sat gm 10 thông s: pH, Oxy hàa tan (DO), Cht rn ki
limg (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 k thut quc
gia ye nuâc biên yen b? dôi vi yang bAi tAm, the thao duii nrnc.
Kêt qua phân tIch:
- Cht luçmg nuâc bin tai bãi bin Cira Là, Ciira Hi có 10/10 thông s giám
sat dêu nAm trong nguOng gii hn cho phép cüa Quy chuân;
UBND thj xA Cira Là thông báo kt qua quan trc môi triRmg vi ni dung
nhii trên, yêu câu các phông, ban, dcn vj lien quan thirc hin vic thông báo theo
quy djnh./.
No'i n/ian:
- Chü tjch, các PCT UBND Thj xã (b/c);
- Phông Tài nguyen và Môi tnrng;
- TT Van hoá, th thao và truyn thông;
- UBND các phir?mg;
- Lu'u VT,
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