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Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2021  

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 

27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh 

tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, nay Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi nội dung tại Mục 2 Công văn số 1799/BTNMT-TNN ngày 19/4/2021 về 

việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước 

đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 như sau: 

“2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, 

ngành liên quan tổ chức xây dựng phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra tại địa 

phương được lồng ghép trong quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 5 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch.”. 

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Công văn số 1799/BTNMT-TNN 

ngày 19/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo đến quý Ủy ban biết và triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở TNMT các tỉnh/thành phố; 

- Lưu: VT, VP, TNN. 

TUQ. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG  

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
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