
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STNMT-CCBVMT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2022 

V/v phối hợp tổ chức tuyên truyền,  

phổ biến và triển khai tài liệu tuyên truyền 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũng Tàu; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn 

bản số 1438/UBND-VP ngày 10/02/2022 về việc tài liệu tuyên truyền Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020; 

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

333/BTNMT-TCMT ngày 17/01/2022 về việc gửi tài liệu tuyên truyền Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020; 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, hoàn thiện Tài 

liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

(sau đây viết tắt là Tài liệu).  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Tài liệu do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành. 



2 
 

2. Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (Website) Sở Tài 

nguyên và Môi trường https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn1. 

Trân trọng. 

(Đính kèm văn bản số 333/BTNMT-TCMT ngày 17/01/2022 cùng Tài liệu 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (để b/c); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Trung tâm CNTT (đăng trên Website Sở); 

- Lưu: VT, CCBVMT(TĐ&ĐTM. B). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Sơn Hải 

 

                                                
1 Tại các Chuyên mục: Tin tức sự kiện – Môi trường và Văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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