
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:          

V/v triển khai, hướng dẫn thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn 

bản liên quan về bảo vệ môi trường 

Hà Nam, ngày         tháng         năm  

 
Kính gửi: - Các Sở, ngành; 

- Ban quản lý các KCN tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

 

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 và có 

hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2022; 

Để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các quy định của Chính 

phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến công tác bảo vệ môi trường  

kịp thời và hiệu quả. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị: 

1. Các Sở, ngành liên quan: 

Cập nhật, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường khi có hiệu lực thi hành. 

2. Ban quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng, địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố thông qua thông tin tuyên truyền, lồng ghép 

trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai, 

áp dụng, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản 

xuất, kinh doanh (các văn bản được đăng tải trên trang Web của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường: https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanPhapQuy.aspx; 

trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam: 

http://tnmthanam.gov.vn): 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

+ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định 

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

+ Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định 

về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; 

+ Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

+ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường  quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, 

dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. 

- Đốn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện quan trắc môi 

trường và quản lý thông tin, dữ liễu quan trắc môi trường theo quy định tại Thông 

tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanPhapQuy.aspx


 

 

- Tích cực tham gia góp ý, rà soát  các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

- Thực hiện nghiêm các các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường khi 

có hiệu lực thị hành. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, 

không đầy đủ các quy định pháp luật về BVMT sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và Nghị định số 55/2020/NĐ-CP 

ngày 24/5/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Lựa chọn các đơn vị hoạt động quan trắc môi trường đủ điều kiện theo 

quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường để thực hiện quan trắc môi trường. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

Quý cơ quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT;       

- Lưu: VT, MT, TTQTTNMT  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Long 
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