
Kính gửi: 
                - Phòng Tài nguyên và Môi trường;
                - Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QD14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ 
họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2022 
nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế bền vững.

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nhằm triển khai thực hiện Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hiệu quả, kịp thời và đồng bộ.

UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện một số 

nội dung sau:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu thực hiện nội dung quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Chủ động rà soát, triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND 
cấp xã theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (theo phụ 
lục gửi kèm).

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, triển khai thực 
hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện theo quy định của 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 
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02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, kịp thời tham mưu UBND thành 
phố thực hiện.

Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các phường, xã và các 
đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm./.

N¬i nhËn:                                                                       
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- CT, các Phó CT UBND tp;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Như trên; 
- Lưu VT, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

      Tăng Văn Quản
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