
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:             /SGTVT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                            
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2022 
V/v phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

 

 

 

Kính gửi:   

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Thường trực Ban ATGT tỉnh. 

 

Ngày 20/10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 

7262/STNMT-TTCNTT về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thông tin, thể 

lệ, giải thưởng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được đăng tải trên website chính thức của Cuộc 

thi  https://ungdung-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/truyenthong/cuocthi.aspx  và trên 

trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường https://sotnmt.baria-

vungtau.gov.vn . 

Thông qua việc tổ chức Cuộc thi là nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định pháp luật liên quan về 

bảo vệ môi trường, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả và đưa các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức và 

ý thức pháp luật, từ đó chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 

Về vấn đề trên, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

Giao Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Văn phòng Thường trực Ban 

ATGT, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung 

cuộc thi theo văn bản số 7262/STNMT-TTCNTT ngày 20/101/2022 của Sở Tài 

Nguyên và Môi tường (đính kèm) và vận động, khuyến khích công chức, viên 

chức, người lao động thuộc quyền quản lý biết, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc 

thi./.  

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Đăng tải trên website Sở GTVT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Thượng Chí 
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