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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14  

 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Công văn số 132/UBND-THNC ngày 01/02/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021; Công văn 

số 856/STNMT-BVMT ngày 19 tháng 5 năm 2021 về việc phổ biến, tuyên 

truyền Luật Bảo vệ môi trường. Để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường kịp thời, 

đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn  

huyện Hữu Lũng như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đến các 

phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính 

trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan có 

liên quan và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để nâng cao nhận 

thức và ý thức trong việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường; 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và 

hiệu quả; 

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND 

các xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan có liên quan và đông đảo 

mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong việc tiến hành các hoạt động triển khai 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, thống nhất từ huyện đến cơ sở; sự 

phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả giữa phòng, ban, ngành, Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các 

xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan có liên quan và đông đảo mọi 

tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong quá trình tổ chức triển khai, thi hành Luật.  
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- Xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm đảm bảo đúng tiến độ, 

thời hạn hoàn thành, kết quả hoàn thành; gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

- Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các Phòng, ban, 

ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, 

UBND các xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan có liên quan và 

đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong quá trình tổ chức triển khai, 

thi hành Luật.  

- Tăng cường và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải 

quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật. 

a) Cấp huyện: 

- Tổ chức hội nghị cấp huyện để quán triệt, triển khai thi hành Luật cho 

các phòng, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức cá 

nhân có liên quan.  

+ Cơ quan chủ trì: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp 

Phòng Tư pháp tham mưu thực hiện. 

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021. 

- Các Phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các 

tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn và cộng đồng doanh nghiệp, cơ 

quan có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình ngay sau 

Hội nghị của huyện. 

b) Cấp xã:  

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai việc thi hành Luật đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021 (sau Hội nghị của huyện). 

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật  

- Cơ quan chủ trì: Phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn.  

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện, Văn phòng HĐND &UBND huyện (quản lý Trang thông tin điển tử của 

huyện). 

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021. 

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ  
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Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về môi trường tại 

UBND các xã, thị trấn. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.  

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021 và các năm tiếp theo.  

4. Kiểm tra việc thi hành pháp luật Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020  

Kiểm tra việc thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thực hiện theo 

Kế hoạch hàng năm của UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.  

- Cơ quan phối hợp: Các phòng ban ngành thuộc huyện, Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

 III. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kinh phí sự nghiệp môi trường giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện và kinh phí của UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, các phòng, ban, ngành thuộc 

huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, 

UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp chức 

năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại kế hoạch này. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ 

và chất lượng. 

- Chủ động tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa 

bàn.  

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật trong 

phạm vi, lĩnh vực quản lý. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chủ động đưa tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. 
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- Phối hợp hỗ trợ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức hội 

nghị để triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 theo 

kế hoạch này (khi có đề nghị). 

4. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông 

 Triển khai đưa tin, phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Trong quá trình thực hiện Kế 

hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện) để xem xét, giải quyết./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ VN huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Các phòng, ban, ngành huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,TN&MT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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