
        UBND TỈNH BÌNH THUẬN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

Số:  1374 /STNMT-CCBVMT      Bình Thuận, ngày 05 tháng  4  năm 2022 

V/v mời UBND các xã, phường, thị 

trấn tham gia Hội thảo tập huấn, phổ 

biến Luật Bảo vệ môi trường, các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn. 

                                        

                                                 Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

                  

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Để triển khai thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

Để triển khai có hiệu quả các quy định, chính sách mới về bảo vệ môi 

trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tập huấn, phổ biến Luật 

Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, cụ thể: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2022. 

2. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBND và 01 cán bộ phụ 

trách lĩnh vực môi trường tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

3. Tài liệu tập huấn: Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài 

nguyên và Môi trường Bình Thuận (Mục Môi trường). 

4. Hình thức tổ chức: Trực tuyến. 

Để Hội thảo tập huấn được chuẩn bị chu đáo, đạt kết quả cao, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị quý cơ quan triển khai các nội dung sau: 

1- UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách thành phần tham dự 

(thông tin cung cấp: họ tên, chức vụ, địa chỉ .gmail, số điện thoại có kết nối 

zalo) và gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp. 

2- UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị ý kiến cần giải đáp, hướng 

dẫn tại Hội thảo gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp. 



3- UBND cấp huyện tổng hợp các thông tin liên quan và gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường1 chậm nhất trước ngày 12/4/2022 để triển khai Hội 

thảo. 

Trân trọng./. 

  Nơi nhận:                                                                          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC  

- Trung tâm CNTT (phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, CCBVMT(CA3b).                                                                       

 

 

 

 

                            Đỗ Văn Thái 

 
1 Vui lòng gửi các thông tin liên quan về bà Huỳnh Thị Châu Anh – chuyên viên  Chi cục Bảo vệ môi trường; địa 

chỉ mail: anhhtc@stnmt.binhthuan.gov.vn; số điện thoại liên hệ: 0946871006. 

mailto:anhhtc@stnmt.binhthuan.gov.vn


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẬP HUẤN 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Nghị định,  

Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Đối tượng tập huấn: UBND các xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Bình Thuận. 

(Kèm theo Công văn số:1374/STNMT-CCBVMT ngày 05/4/2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

Thời gian Nội dung 
Người chịu  

trách nhiệm thực hiện 

1. Chương trình 01 buổi   

7:30-8:00 
Đăng nhập vào phòng họp trực tuyến và 

ổn định đường truyền. 

UBND các xã, phường, thị 

trấn 

8:00-8:10 Giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

8:10:8:20  Phát biểu khai mạc Hội thảo Lãnh đạo Sở TNMT 

 Nội dung tập huấn  

8:20-9:00 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó 

Vụ trưởng Vụ Chính sách, 

Pháp chế và Thanh tra 

9:00-10:00 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Bà Lê Thị Minh Ánh – 

Chuyên viên Vụ Chính sách, 

Pháp chế và Thanh tra, báo 

cáo viên Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

10:00-11:30 

Thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá 

trình triển khai thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường 2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành 

Toàn thể đại biểu 

11:30 Tổng kết, bế mạc Hội nghị Ban Tổ chức 
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