
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂN UYÊN 

 

Số:           /UBND-TNMT 
V/v triển khai Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 các văn bản liên quan 

thi hành Luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tân Uyên, ngày      tháng 01 năm 2021 

                  

 
 Kính gửi:    

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 54/STNMT-TTRA ngày 08/01/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên 
quan thi hành Luật. 

Để triển khai và áp dụng thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được 

kịp thời. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu triển khai thực hiện nội dung như sau: 

1. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị.  

 - Giao Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện 

kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các 

văn bản liên quan.  

 - Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đăng tải toàn bộ nội dung 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản liên quan trên Cổng thông tin 

điện tử của huyện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Theo chức năng nhiệm vụ tổ chức, triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản liên quan đến 

toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn quản lý bằng các hình thức 

phù hợp; áp dụng đúng hiệu lực thi hành của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/c Huy); 

- Cổng thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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