SAO Y;UBND Huyện Ba Chẽ; 17/8/2021

UY BAN NHAN DAN
HUYNBACHE

cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tur do - Hinh phüc

S: .I3iS /UBND-TNMT

Ba Chê, ngày'M tháng 8 nàrn 2021

V/v trin khai thi'c hin Thông ti.r s
1O/2021/TT-BTNMT quy djnh k
thut quan träc rnôi tru&ng và quãn
1 thông tin, dU 1iu quan trãc chat
luvng rnôi truYng

KInh gri:
- Thu trtrö'ng các Co quan: Phông Tài nguyen &MT; Tài
chInh - KH; Kinh tê &HT; Phông Nông nghip &PTNT;
Ban Quán 1 DADTXD; Cong an huyn;
- UBND các xâ, thl trân;
- Chü dâu tir ha tang Ciim Cong nghip và các nhà dâu tu
thr cap tai CCN Narn Son;
- Các co sâ san xuât, kinh doanh, dlch vçi, ché biên lam
san và các nhâ thâu thi cong dci an dâu tu xây dçmg dã
du'çc phê duyt Báo cáo DTM hotc xác nhn Ké hoch
BVMT trên dja bàn huyn.

Thirc hin Cong van s 5501/TNMT-BVMT ngày 16/8/2021 cüa S& Tài
nguyen và Môi tru'ông v vic trin khai tbcrc hin Thông ti.r so 10/2021 /TT-BTNMT
quy djnh k thut quan t14c rnôi tnrng và quàn 1' thông tin, du' 1iu quan trc cht
luçmg môi truing.
Ngày 30/6/202 1, Bô Tài nguyen và Môi tru'ng dã ban hành Thông ti.x s
10/2021/TT-BTNMT quy djnh k5 thut quan trtc rnôi tru'ô'ng và quãn 1 thông tin,
d 1iu quan träc chit lucmg môi truing có hiu lcrc thi hành ui ngày 16 tháng 8
näm 2021 thay th cho Thông tu s6 24/201 7/TT-BTNMT ngày 01/9/2017.

Uy ban nhân dan huyn Ba Chë chi dao các co quan, don vj, UBND các xä,
thj trn, ChO d.0 tu ha tng Cm Cong nghip vã các nhà du tu thur cp tal CCN
Nam Son, các co s san xut, kinh doanh, dch vu, ch bin lam san và các nhà
thu thi cong dix an du tLr xây drng dã dugc phê duyt Báo cáo DTM hoc xác
nhn K hoach BVMT trên dla bàn huyn chü dng cp nh.t, nghiên curu và triên
khai thirc hin Thông tu s 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 cüa B Tài
nguyen và Môi truO'ng. Dc bit là cong tác xây drng chu'ong trInh quan tràc ch.t
1trçng mOi tru?ing djnh kS' và bão dam chat lu'çing, kim soát chat Iu'çrng trong hoat
dng quan trtc môi tru'&ng.

vic triên thai
Trên dày là chi dio cüa U ban nhân dan huyn Ba Chë
thrc hin Thông tix s 10/2021 ITT-BTNIvIT quy djnh k5' thut quan tr.c rnôi trueing
và quàn 1 thông tin, dir 1iu quan trc chit 1ung môi trithng. Yêu câu các Ca quan,
dan vl, UBND các xä, thj tr.n, các ca sO' kinh doanh, san xut, djch vu trên dla
bàn huyn nghiêrn tüc thixc hin./
ye

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
-1UOCHU TICH

lVoi nhân:
- So' Th&MT (B/c);
- CT, các PCT UBND huyn (C/d);
- Nhu' trên (Thlli);
- Luu: VT, TNMTà.
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