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    Kon Tum, ngày       tháng         năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về việc gia hạn thời gian hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, 

khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020; Thông báo số 75/TB-

BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc 
gia hạn thời gian hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự 
động, liên tục và giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo như sau: 
Gia hạn thời gian hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí 

thải tự động, liên tục quy định tại khoản 20 và khoản 23 Điều 3 Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 (thay vì ngày 31 tháng 12 năm 
2020) theo Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020. 

(Thông báo số 75/TB-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường kèm theo) 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo để các tổ 
chức, cá nhân và cơ quan liên quan biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                    
- GĐ Sở (b/cáo); 
- UBND các huyện, thành phố (để biết); 
- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tin);                      
- Lưu: VT, CCBVMT.   
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