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KẾ HOẠCH  

Về việc tuyên truyền, tập huấn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Văn Lãng 

 

Để thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của Luật. UBND huyện Văn 

Lãng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động có liên quan đang công tác tại các Phòng, ban, ngành, Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, 

thị trấn và các doanh nghiệp, cơ quan có liên quan và đông đảo mọi tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn huyện Văn Lãng về các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. 

- Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn thực hiện các quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 

Luật dự kiến thực hiện theo hình thức trực tuyến. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức tuyên truyền, tập huấn thực hiện các quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật 

phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực, kịp thời đến cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động đang công tác tại các Phòng, ban, ngành, Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, 

thị trấn và các doanh nghiệp, cơ quan có liên quan và Nhân dân để thực thi. 

- Tăng cường đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 

Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng đến đông đảo mọi tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN 

1. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn các quy định Luật Bảo vệ môi 

trường và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể như: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 
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- 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;  

- Thông tư số 01/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng 

phó với biến đổi khí hậu; 

- Thông tư số 02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trung tâm Văn 

hóa thể thao và truyền thông huyện thực hiện tuyên truyền các nội dung của 

Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 

Luật. 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, BÁO 

CÁO VIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN 

1. Hình thức: Tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy theo điều 

kiện cụ thể). 

2. Thời gian, địa điểm: Thời gian tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực 

tuyến dự kiến bắt đầu từ quý II năm 2022 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông 

báo sau). 

3.  Thành phần tham dự 

- Tại điểm cầu trực tiếp cấp huyện (gồm thành phần: Lãnh đạo UBND 

huyện; Công chức, viên chức các phòng, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo: Ủy 

ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; các 

phòng, ban, ngành liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện có liên 

quan; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện (thành phần cụ thể do 

Phòng Tài nguyên và Môi trường mời); 

- Tại điểm cầu trực tuyến cấp xã (gồm thành phần: Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn; Công chức địa chính môi trường các xã, thị trấn và các đoàn 

thể liên quan; trưởng khu, trưởng thôn,...(thành phần cụ thể do Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn mời). 

4. Báo cáo viên lên lớp: Mời báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tuyên truyền, tập huấn. 

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI 

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2022 và một số nguồn 

kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện: 

- Mời báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường để tập huấn tại hội 

nghị. 

- Tham mưu ban hành thông báo thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể 

tham gia tập huấn. 
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- Chuẩn bị in ấn tài liệu và các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch 

đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

- Tổng hợp xây dựng báo cáo theo quy định.  

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện: 

Đăng tải nội dung tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản 

quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật lên cổng thông tin điện tử của huyện. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Hội 

trường và các điều kiện cần thiết khác để hội nghị diễn ra đúng kế hoạch. 

4. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện cử phóng viên tham 

gia đưa tin, tuyên truyền về hội nghị tập huấn các nội dung quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện chủ động tuyên 

truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị các quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động phân công và mời thành 

phần tham dự hội nghị tập huấn theo Kế hoạch này. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở TN&MT (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTT và TT; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, BVMT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

 Bế Văn Nhớ 
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