
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT - NVY 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định của Chính phủ và các Thông 

tư của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và tuyên truyền Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Điện Biên, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc ngành. 

Thực hiện Công văn số 236 /UBND-KTN ngày 24/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020; Công văn số 129/STNMT-MT& BĐKH ngày 21/01/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị định của Chính phủ và các Thông 

tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường.  

Nhằm tuyên truyền, triển khai, thực hiện đúng theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và các Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 Quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó Biến đổi khí hậu, Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị truy cập vào cổng thông tin điện 

tử Sở Y tế tại địa chỉ Website: http://soytedienbien.gov.vn download nội dung 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 

07/01/2022 về quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó 

Biến đổi khí hậu, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để nghiên cứu và thực hiện theo 

đúng quy định. 

 Nhận được văn bản này, Sở Y tế yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai 

thực hiện theo nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
  - Như kính gửi; 

   - Website Sở Y tế; 

   - Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

  

 Lường Văn Kiên 
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