UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 233 /STNMT-CCBVMT

Thái Bình, ngày 11 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Luật Bảo vệ
môi trường năm 2020 và các văn bản
dưới Luật hướng dẫn thi hành

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV
thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, gồm 16
chương và 171 điều quy định cụ thể về hoạt động BVMT, nguyên tắc BVMT;
việc thực hiện pháp luật, chính sách và công tác quản lý Nhà nước về BVMT; là
khung pháp lý để người dân thực hiện quyền, trách nhiệm tham gia BVMT.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Văn bản: số
209/UBND-NNTNMT, số 210/UBND-NNTNMT, số 211/UBND-NNTNMT
ngày 18/01/2022); Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị: Các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu quy định của Luật để tổ
chức thực hiện; các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa
phương các cấp phối hợp đồng bộ và tổ chức triển khai thi hành Luật kịp thời,
toàn diện, thống nhất, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa
phương, đối tượng. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ
thể cho các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ
chức triển khai thi hành Luật.
Các văn bản được đăng tải như sau:
- Trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại địa chỉ: https://thaibinh.gov.vn/vanban-phap-luat/van-ban-trung-uong/luat-bao-ve-moi-truong.html;
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường tại địa chỉ:
https://thaibinh.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quy-dinh-chi-tietmot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong.html;
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
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tại địa chỉ: https://thaibinh.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quydinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong2.html;
Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ Quy định
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn tại địa chỉ:
https://thaibinh.gov.vn/van-ban-phap-luat/van-ban-trung-uong/quy-dinh-giamnhe-phat-thai-khi-nha-kinh-va-bao-ve-tang-o-do.html
- Trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường:
Tại địa chỉ https://sotnmt.thaibinh.gov.vn/tin-tuc/tin-moi-truong/tuyentruyen-thuc-hien-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-va-ca.html
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị
gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Ngoạn
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DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ THUỘC TỈNH
(Kèm theo Công văn số 233 /STNMT-CCBVMT ngày 11 /02/2022 của
Sở Tài nguyên và Môi trường)
1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
4. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
5. Liên đoàn lao động
6. Công đoàn viên chức tỉnh
7. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh
8. Sở Công Thương
9. Sở Y tế
10. Sở Xây dựng
11. Sở Giáo dục và Đào tạo
12. Sở Giao thông Vận tải
13. Sở Kế hoạch và Đầu tư
14. Sở Khoa học và Công nghệ
15. Sở Lao động TBXH
16. Sở Nội vụ
17. Sở Nông nghiệp và PTNT
18. Sở Tài chính
19. Sở Tư pháp
20. Sở Thông tin và Truyền thông
21. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
22. Công an tỉnh
23. Thanh tra tỉnh
24. Kho bạc nhà nước
25. Tòa án nhân dân tỉnh
26. Viện Kiểm sát nhân dân
27. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình
28. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
29. Cục Thuế tỉnh
30. Cục Thống kê tỉnh
31. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
32. Chi cục Hải quan Thái Bình

4

33. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình
34. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh
35. Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
36. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
37. Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT
38. Bưu điện tỉnh
39. Viễn thông Thái Bình
40. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
41. Đài phát thanh và truyền hình
42. Báo Thái Bình
43. Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình
44. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật
45. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
46. Liên minh Hợp tác xã tỉnh
47. Hội liên hiệp phụ nữ
48. Hội Nhà báo
49. Hội Luật gia
50. Hội Nông dân tỉnh
51. Hội Cựu chiến binh
52. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình
53. Hội Người cao tuổi
54. Hội Văn học nghệ thuật
55. Hội Làm vườn
56. Hội sinh vật cảnh
57. Chi nhánh Viettel Thái Bình.

