
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 
 

Số: 2104/UBND-TNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Châu, ngày 05 tháng 10 năm 2021 
 

Về việc công bố công khai kết quả 

quan trắc môi trường huyện Yên 

Châu năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: 

     - Các cơ quan đơn vị, đơn vị; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Ban Biên tập cổng thông tin điện tử. 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH 13 ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản 

lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

UBND huyện Yên Châu đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 (trong đó có 

danh mục quan trắc môi trường); 

Ngày 19/9/2021, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn 

La đã ban hành Báo cáo kết quả quan trắc môi trường huyện Yên Châu năm 2021. 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường huyện Yên Châu đã đánh giá tổng thể chất 

lượng môi trường nước mặt trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021, góp phần 

cảnh báo các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, là tài liệu quan 

trọng thiết thực đối với công tác hoạch định, xây dựng, quản lý và bảo vệ môi 

trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 

Để đảm bảo việc công bố kết quả quan trắc môi trường huyện Yên Châu 

năm 2021 theo đúng quy định, UBND huyện giao Ban biên tập cổng thông tin 

điện tử - Văn phòng HĐND- UBND huyện đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo 

kết quả quan trắc môi trường huyện Yên Châu năm 2021 lên Cổng thông tin 

điện tử huyện Yên Châu để thực hiện công bố. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, tham khảo, tổ chức thực hiện phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT huyện uỷ, HĐND huyện; 

- TT UBND huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu: VT, TNMT; L. 30 bản. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Huy Phong 
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