
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
 

 

Số:            /BTNMT-TNNQG 
V/v đề nghị góp ý dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

  

 Kính gửi:  

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- UBND các t nh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và hoàn thành Dự thảo 

Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh 

báo tài nguyên nước. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xây dựng, hoàn thành dự thảo 

Thông tư nêu trên. Dự thảo Thông tư cũng đã được Tổ soạn thảo cho ý kiến đóng 

góp. 

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

hoàn ch nh dự thảo lần 2 Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ 

thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và gửi đăng trên Cổng thông 

tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại 

mục lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật. 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý cơ quan góp ý kiến bằng văn bản 

đối với dự thảo Thông tư nêu trên và dự thảo Tờ trình Bộ trưởng về việc ban 

hành Thông tư (các dự thảo được gửi kèm theo). 

Văn bản góp ý kiến của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (qua Cục  uản lý tài nguyên nước - Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của  uý Cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Sở TNMT các t nh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, TNNQG, TNN, PC.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
Lê Công Thành 
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