
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:         /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v gửi Đề cương tuyên truyền Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Các Ban Đảng Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh;                                    

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;              

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;               

- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, HTX; 

- Các DNNN thuộc tỉnh quản lý; DNNN trung ương đóng tại địa 

phương; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Báo cáo viên pháp luật tỉnh; 

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 1109/UBND-NC ngày 23/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc 

hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua, Sở Tư pháp biên soạn Đề cương giới 

thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Sở Tư pháp gửi Đề cương giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

đến các đơn vị, cá nhân (như kính gửi) để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật đến cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động, nhân dân thuộc phạm vi quản lý (có Đề cương giới thiệu Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020- gửi kèm theo). Đối với các cơ quan, đơn vị, báo cáo 

viên pháp luật tỉnh không có hệ thống văn bản điện tử, thư điện tử, đề nghị khai 

thác tài liệu trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Phổ biến, giáo dục 

pháp luật/tài liệu tuyên truyền) hoặc Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo 

dục pháp luật Tuyên Quang (mục tài liệu PBGDPL/Tài liệu giới thiệu 

VBQPPL TW)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (gửi tài liệu); 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP, PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: XDKTTHPL&PBGDPL. 

  (V.Hiền- 151) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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