
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:      /SGDĐT-CTTT-KHCN 
V/v tuyên truyền Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX. 

 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được Công văn số 333/BTNMT-

TCMT ngày 17/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 

858/VP-ĐT ngày 24/01/2022 của UBND Thành phố về việc gửi tài liệu tuyên 

truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Để thuận 

lợi cho việc nắm bắt các thông tin trong Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường xây dựng tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi các đồng chí thủ trưởng đơn vị tài 

liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Tài liệu đính kèm), đề nghị 

thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên của đơn vị. 

 Thông tin liên hệ: Đ/c Lê Thị Phương Lan, Chuyên viên phòng Chính trị, 

tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Điện thoại 0903202788./. 
 

   
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đ/c Giám đốc; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa;  

- Các phòng thuộc Sở, CĐ ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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