
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /BTNMT-TCMT 

V/v lấy ý kiến hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về lập 

kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: ………………………………………………… 

 

Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Danh mục và phân công đơn 

vị xây dựng văn bản pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; phân 

công đơn vị phối hợp xây dựng văn bản pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương 

chủ trì và nhiệm vụ để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi 

trường nước mặt nhằm hướng dẫn về chuyên môn cho các cơ quan chủ trì (theo 

trách nhiệm được phân công tại Điều 8 Luật Bảo vệ môi trường) trong quá trình 

xây dựng và trình ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu 

và góp ý đối với nội dung dự thảo hướng dẫn (được gửi kèm theo) để có cơ sở 

hoàn thiện, đảm bảo khả năng áp dụng khi được ban hành. Văn bản góp ý đề 

nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) 

trước ngày 22 tháng 4 năm 2022. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Lưu: VT, TCMT, QLCL (06). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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