
               

UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

––––––––––– 

Số:         /SGD&ĐT-VP 

V/v triển khai thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bến Tre, ngày       tháng       năm 2021 

   Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thành phố. 

        

 Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận Công văn số 969/STNMT-

QLMT&BĐKH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; 

Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thành phố thực hiện những nội dung sau: 

 - Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 đến 

công chức, viên chức, nhân viên, học viên và học sinh hiểu rõ và thực hiện khi 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

 - Phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật 

Bảo vệ môi trường theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân 

công (khi có yêu cầu). 

 Nội dung chi tiết của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được 

đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://vanban.chinhphu.vn/ 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở GDĐT; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Võ Văn Luyến 
 

 

http://vanban.chinhphu.vn/
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