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Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Trường đề nghị các đơn 

vị phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:  

 1. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

Phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIX kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 cho học sinh, sinh viên bằng nhiều hình 

thức phù hợp, thông qua lồng ghép chuyên đề trong tuần sinh hoạt công dân – học 

sinh, sinh viên năm 2021.  

2. Phòng Tổ chức – Tổng hợp 

Phối hợp với các đơn vị thuộc trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIX kỳ họp thứ 10 thông qua 

ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, bằng các hình thức phù hợp với 

điều kiện và tình hình thực tế của Trường (thông qua lồng ghép chuyên đề theo kế 

hoạch công tác phổ biến giáo dục Pháp luật cho viên chức, người lao động năm 

2021) - (nếu có). 

3. Các Khoa chuyên môn 

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lồng ghép nội dung tuyên truyền có liên quan về 

bảo vệ môi trường cho HSSV bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện và tình 

hình thực tế (thông qua giờ sinh hoạt chủ nhiệm nếu tình hình dịch bệnh ổn định). 
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* Tài liệu đính kèm: Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 , tải về theo địa chỉ:  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=

1&mode=detail&document_id=202613 

 Căn cứ nội dung Công văn này, đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai có hiệu quả, trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị 

phản ánh về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Hành chính-Quản trị) để được hướng 

dẫn./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị (t/hiện); 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, HCQT (Châu) . 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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