
 

THÔNG BÁO 

Về việc đưa vào sử dụng 02 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn  

huyện Cù Lao Dung 

 

Căn cứ Công văn số 976/BQLDA2-PDA2 ngày 25 tháng 12 năm 2020 về 

việc đưa vào sử dụng 02 trạm quan trắc môi trường tự động thuộc TDA7- Dự án 

ICRSL; 

Để chủ động việc lấy nước nuôi trồng thủy sản, phục vụ nhu cầu sản xuất 

nông nghiệp của người dân nhất là các vùng trồng cây ăn trái, hoa màu. Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc 

sử dụng 02 trạm quan trắc nêu trên với các thông tin chủ yếu như sau: 

1. Tên công trình: Trạm quan trắc môi trường tự động (dạng phao nổi). 

2. Vị trí lắp đặt: 

- Vị trí thứ nhất: Tại cửa sông xã An Thạnh Nam (gần bến phà Kinh Ba - 

Trần Đề). 

- Vị trí thứ hai: Tại khu xã Đại Ân 1 (gần bến phà Đại Ân 1 - Long Phú). 

3. Các thông số quan trắc: pH, nhiệt độ, độ mặn, DTS, độ dẫn (các thông 

số được đo định kỳ 30 phút/lần). 

4. Cách truy cập:  

Bước 1: Truy cập vào Google nhập reecotech.com.vn 

Bước 2: Kéo màn hình xuống cuối trang và nhấn vào biểu tượng eData 

Bước 3: Nhấn vào truy cập phía dưới biểu tượng Cù Lao Dung và nhập 

mật khẩu culaodung2020 để xem dữ liệu. 

Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị biết, theo dõi; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi trong nhân dân nắm để tích trữ, sử dụng nước hiệu quả trong quá 

trình sản xuất./. 

 
Nơi nhận:                                                                 
- VP Huyện ủy;  

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các Ban ngành, đoàn thể huyện;  

- Trạm Chăn nuôi và Thú y; 

-  Trạm Khuyến nông;                Biết, tuyên truyền  

- Trạm Trồng trọt và BVTV;     và tổ chức thực hiện 

- Trạm Quản lý thủy nông;  

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đắc 

UBND HUYỆN CÙ LAO DUNG 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:       /TB-PNN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

Cù Lao Dung, ngày       tháng 01 năm 2021 
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