
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-TTCNTT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 01 năm 2023 

Về việc triển khai công bố kết quả 

quan trắc tự động, liên tục chất lượng 

môi trường không khí xung quanh theo 

hình thức mới 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

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

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn Kỹ thuật tính toán 

và công bố Chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI); 

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 

15784/UBND-VP về việc thay đổi nội dung đăng tải kết quả quan trắc chất lượng 

môi trường không khí trên hệ thống Panoled ngoài trời của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Tại văn bản này,  Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến thống nhất với đề xuất 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 8139/STNMT-TTCNTT ngày 

18/11/2022 đối với việc thay đổi nội dung đăng tải kết quả quan trắc chất lượng môi 

trường không khí trên hệ thống Panoled ngoài trời của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

đồng thời, có chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo đúng trình tự thủ tục của 

pháp luật. 

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; đồng thời, nhằm 

bảo đảm thực hiện công khai kết quả quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi 

trường không khí xung quanh và công bố đến cộng đồng theo quy định, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu hình thức 

công bố mới đối với kết quả quan trắc được thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 

01 năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng như sau: 
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1. Trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Địa chỉ Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn tìm đến thanh menu bên phải và chọn vào mục 

“Công bố thông tin quan trắc”. 

Hoặc truy cập tại đường dẫn: 

- http://congboquantrac-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn 

- http://ungdung-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/panoquantrac 

2. Trên các Bảng điện tử Panoled ngoài trời 

Các Bảng điện tử Panoled ngoài trời được đặt tại các vị trí cụ thể như sau: 

a) Quảng trường Điện Biên Phủ, thành phố Bà Rịa; 

b) Đường Quang Trung thành phố Vũng Tàu; 

c) Trường tiểu học Tóc Tiên; 

d) Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Phú Mỹ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu triển 

khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn 

về hình thức công bố, địa chỉ truy cập để tiếp cận kết quả quan trắc tự động, liên 

tục chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Trân trọng. 

 (Đính kèm Văn bản số 15784/UBND-VP; Văn bản số 8139/STNMT-TTCNTT )./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban GĐ Sở (báo cáo); 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin 
Tài nguyên và Môi trường, 

Chi cục Bảo vệ môi trường,  

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 
và Môi trường (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Sơn Hải 



Phụ lục 

NỘI DUNG ĐĂNG TẢI KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG  

MÔI TRƯỜNG TRÊN HỆ THỐNG PANOLED NGOÀI TRỜI THEO 

HÌNH THỨC MỚI 

(Kèm theo Văn bản số         /STNMT-TTCNTT ngày      tháng 01 năm 2023 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Hình ảnh nội dung đăng tải kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên 

hệ thống Panoled ngoài trời hình thức mới 
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Chú giải nội dung đăng tải kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên 

hệ thống Panoled ngoài trời hình thức mới: 

 

Chú giải: 

[1] Vị trí tên trạm quan trắc thay đổi xoay vòng sau một khoảng thời gian, 

có tất cả 3 vị trí trạm như sau: 

- Trạm AQMS-Ngã tư Giếng nước (Tp.Vũng Tàu), ký hiệu trạm: 

BV_KA01_KHIVT1 

- Trạm AQMS-Trường tiểu học Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ), ký hiệu trạm: 

BV_KA43_KHIPM1 

- Trạm AQMS-Ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27/4, ký hiệu trạm: 

BV_KA69_KHIBR1 

[2] Bản đồ vị trí trạm quan trắc tương ứng với [1], bản đồ sẽ được phóng to 

vào vị trí cụ thể của trạm quan trắc trong quá trình trình chiếu thông tin trên 

Panoled. 

[3] Thông tin ngày thay đổi tương ứng với thời điểm trình chiếu hiện tại. 
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[4] Thời điểm tính toán giá trị chỉ số chất lượng không khí trung bình giờ 

AQIh trong ngày ở mục [3]. 

[5] Hình ảnh thể hiện chỉ số chất lượng không khí được tính theo thang 

điểm (khoảng giá trị AQI) tương ứng với các màu sắc để cảnh báo chất lượng 

không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khoảng giá trị AQI và 

đánh giá chất lượng không khí cụ thể như sau: 

Khoảng giá trị 

AQI 

Chất lượng không 

khí 
Màu sắc Mã màu RBG 

0 - 50 Tốt Xanh 0;228;0 

51 - 100 Trung bình Vàng 255;255;0 

101 - 150 Kém Da cam 255;126;0 

151 - 200 Xấu Đỏ 255;0;0 

201 - 300 Rất xấu Tím 143;63;151 

301-500 Nguy hại Nâu 126;0;35 

- Với mỗi khoảng giá trị thay đổi, mũi tên trắng sẽ chỉ về khoảng giá trị 

tương ứng trên thang đo. 

- Giá trị chỉ số chất lượng không khí trung bình giờ AQIh được thể hiện bên 

trong vòng tròn AQIh , giá trị chỉ số sẽ thay đổi tương ứng với giá trị tại thời điểm 

tính toán chỉ số AQIh ở mục [4]. 

- Màu sắc của vòng tròn AQIh cũng thay đổi tương ứng theo giá trị chỉ số 

của thang đo cảnh báo chất lượng không khí. Ví dụ: khi chỉ số AQIh ở mức tốt, 

mũi tên trắng chỉ về khoảng giá trị 0-50, vòng tròn AQIh hiện màu xanh; khi chỉ 

số AQIh ở mức trung bình, mũi tên trắng chỉ về khoảng giá trị 51-100, vòng tròn 

AQIh hiện màu vàng; các khoảng giá trị khác cũng thay đổi vị trí mũi tên và màu 

sắc của vòng tròn tương ứng như trên bảng tại mục [5]. 

[6] Khuyến nghị hoạt động tương ứng cho giá trị chỉ số chất lượng không 

khí trung bình giờ AQIh .  

- Màu nền của khung chữ “Khuyến nghị hoạt động” thay đổi theo giá trị chỉ số 

AQIh như trong bảng tại mục [5]. Ví dụ: khi chỉ số AQIh ở mức tốt, màu nền khung 

chữ “Khuyến nghị hoạt động” hiện màu xanh; khi chỉ số AQIh ở mức trung bình, 

màu nền khung chữ “Khuyến nghị hoạt động” hiện màu vàng; các khoảng giá trị 

khác cũng thay đổi màu sắc tương ứng như trên bảng tại mục [5]. 

- Các hoạt động được khuyến nghị dành cho nhóm người bình thường và nhóm 

người nhạy cảm có màu chữ thay đổi tương ứng theo màu nền khung chữ “Khuyến 
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nghị hoạt động”. Nội dung khuyến nghị hoạt động tương ứng với từng khoảng giá 

trị chỉ số như sau: 

Khoảng giá 

trị AQI 

Khuyến nghị hoạt động cho 

những người bình thường 

Khuyến nghị hoạt động cho 

nhóm người nhạy cảm 

0 – 50  

(Tốt) 

Tự do thực hiện các hoạt động 

ngoài trời 

Tự do thực hiện các hoạt động 

ngoài trời 

51 – 100  
(Trung bình) 

Tự do thực hiện các hoạt động 
ngoài trời 

Nên theo dõi các triệu chứng 

như ho hoặc khó thở, nhưng vẫn 

có thể hoạt động bên ngoài. 

101 – 150  

(Kém) 

Những người thấy có triệu chứng 

đau mắt, ho hoặc đau họng… nên 

cân nhắc giảm các hoạt động ngoài 
trời. 

Đối với học sinh, có thể hoạt động 

bên ngoài, nhưng nên giảm bớt 

việc tập thể dục kéo dài. 

Nên giảm các hoạt động mạnh 

và giảm thời gian hoạt động 
ngoài trời. 

Những người mắc bệnh hen 

suyễn có thể cần sử dụng thuốc 

thường xuyên hơn. 

151 – 200  
(Xấu) 

Mọi người nên giảm các hoạt động 

mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể 

dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều hơn 

trong nhà. 

Nên ở trong nhà và giảm hoạt 

động mạnh. Nếu cần thiết phải 

ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt 

tiêu chuẩn. 

201 – 300  

(Rất xấu) 

Mọi người hạn chế tối đa các hoạt 

động ngoài trời và chuyển tất cả 
các hoạt động vào trong nhà. 

Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy 
đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. 

Nên ở trong nhà và giảm hoạt 

động mạnh. 

301-500  

(Nguy hại) 

Mọi người nên ở trong nhà, đóng cửa ra vào và cửa sổ. Nếu cần thiết 

phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. 

[7] Khung thông tin thể hiện chỉ số chất lượng không khí trung bình ngày 

AQId là giá trị trung bình 24 giờ được đo tại vị trí trạm ở mục [1] và [2]. Giá trị 

chỉ số chất lượng không khí trung bình ngày AQId được tính toán từ 00:00 giờ đến 

24:00 của ngày hôm trước. Giá trị thể hiện chỉ số AQId có màu sắc và nội dung 

đánh giá chất lượng không khí thay đổi tương ứng theo khoảng giá trị như trong 

bảng tại mục [5].  
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