
 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY                    

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

 
        Số:              /EVN SPC-PC 

V/v thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 

2020 và các Nghị định, Thông tư hướng 

dẫn liên quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 02 năm 2022 
 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam; 

- Người đại diện phần vốn của EVN SPC tại các CTCP. 

 
 

 

 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật BVMT 2020) đã 

được Quốc hội Khóa XIV ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Các Nghị định, Thông tư nêu trên đều 

có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Nội dung của Luật BVMT 2020, các Nghị định và Thông tư nêu trên có nhiều điểm 

mới, quan trọng, liên quan đến hoạt động của EVN SPC và các đơn vị. Để đảm bảo tuân thủ 

đúng các quy định của Luật BVMT 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan, 

EVN SPC yêu cầu Văn phòng/các Ban; các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn 

của EVN SPC tại các công ty cổ phần thực hiện nội dung sau: 

1. Nghiên cứu kỹ nội dung Luật BVMT 2020, các Nghị định, Thông tư nêu trên và 

phổ biến đến toàn thể cán bộ, người lao động tại đơn vị để thực hiện đúng, đầy đủ các quy 

định của các văn bản pháp luật này. 

2. Tổ chức rà soát các Quy chế quản lý nội bộ, các tài liệu nội bộ liên quan của đơn vị 

để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật BVMT 2020 và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn liên quan. Trong thời gian chưa kịp sửa đổi, bổ sung thì phải thực hiện 

theo các quy định tại các văn bản pháp luật này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị tổng hợp báo 

cáo EVN SPC xem xét, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 Tổng công ty Đện lực miền Nam yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện 

phần vốn của EVN SPC tại các công ty cổ phần nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (để t/h); 

- HĐTV EVN SPC (để b/c); 

- Các PTGĐ EVN SPC (để p/h); 

- Các Ban, Văn phòng (để t/h); 

- Lưu: VT, PC. TQC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phước Đức 
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