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                                           Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022  
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021;  

Căn cứ biên bản họp các Hội đồng tư vấn tuyển và Tổ thẩm định nội dung, kinh 

phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thực hiện từ năm 2022 (danh mục nhiệm vụ, tên tổ chức chủ trì, chủ nhiệm 

nhiệm vụ, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến và kinh phí từ ngân sách nhà nước 

kèm theo). 

Điều 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các 

tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt 

tại Điều 1 theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm 

vụ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

                 

                          KT. BỘ TRƯỞNG  

        THỨ TRƯỞNG                     

 

 

 
     

 
 

 

           Nguyễn Văn Phúc 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ TNMT (để phối hợp); 

- Bộ Tài chính (để phối hợp); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ; 

- Lưu: VT, KHCNMT. 
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