
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:                /UBND-NL2 

 

V/v tuyên truyền thực hiện Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày             tháng 01 năm 2022 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.  
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 333/BTNMT-TCMT ngày 

17/01/2022 về việc gửi tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020 (văn 

bản và tài liệu gửi kèm Công văn này tại hệ thống gửi nhận điện tử);  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên 

cứu kỹ; theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc nội dung Luật Bảo vệ môi trường 2020, các Văn bản hướng dẫn 

thi hành, tài liệu gửi kèm Văn bản nêu trên và Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 

17/6/2021 của UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham 

mưu nội dung triển khai cụ thể, gắn trách nhiệm, mốc thời gian thực hiện; đồng 

thời làm đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TTr. Tỉnh uỷ, TTr. HĐND tỉnh;             

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- Chánh VP, Phó VP/UB (phụ trách); 

- Trung tâm Công báo -Tin học tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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