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Số:             /BTNMT-TNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc 

V/v cập nhật thông tin của giấy phép tài 

nguyên nước vào CSDL giấy phép tài nguyên 

nước dùng chung và xây dựng, nâng cấp hệ 

thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước tại địa phương  

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước và chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa trung ương, địa phương, ngày 

14/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-

BTNMT quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi 

chung là Thông tư). Để triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ 

đạo Cục Quản lý tài nguyên nước gửi các Văn bản số 2619/TNN-NDĐ ngày 

25/10/2021 triển khai thực hiện Thông tư, trong đó đề nghị các Sở Tài nguyên và 

Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở 

TNMT) cập nhật thông tin của giấy phép khai thác, sử dụng nước do Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) 

cấp vào Cơ sở dữ liệu giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và 

địa phương (sau đây gọi chung là CSDL), hoàn thành trước 30/6/2022.  

Ngày 12/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Cục Quản 

lý tài nguyên nước gửi Văn bản số 2354/TNN-NDĐ đôn đốc các Sở TNMT cập 

nhật thông tin của giấy phép khai thác, sử dụng nước vào CSDL. Tính đến ngày 

31/12/2022 đã có 25/63 Sở TNMT thực hiện việc cập nhật thông tin giấy phép tài 

nguyên nước vào CSDL (gồm Sở TNMT các tỉnh: Quảng Ninh, Sóc Trăng, Hải 

Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, Lâm Đồng, Lào Cai, Quảng Nam, Hà Giang, Cao 

Bằng, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Hậu Giang, Hà Nam, Tây Ninh, 

Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Kiên Giang, Hưng Yên, Nghệ An, Bình Định, Hải 

Dương, Đồng Tháp). 

Để tiếp tục cập nhật, duy trì, khai thác hiệu quả CSDL phục vụ công tác 

quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở các địa 

phương và trên cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Sở TNMT khẩn trương cập nhật thông tin của giấy phép tài 

nguyên nước tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn như đã được hướng dẫn tại 

Văn bản số 2354/TNN-NDĐ ngày 12/7/2022 (có văn bản gửi kèm theo) của Cục 

Quản lý tài nguyên nước (đối với các Sở chưa cập nhật) và tiếp tục cập nhật chậm 

nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành đối với các giấy phép mới do 

UBND tỉnh cấp (đối với các Sở đã cập nhật). 

https://gstnn-gp.monre.gov.vn/


2 
 

2. Chỉ đạo Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài 

chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu việc xây dựng hệ thống 

giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở địa phương (đối với tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương chưa có hệ thống giám sát) hoặc rà soát, nâng cấp hệ thống 

giám sát đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-

BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương đã có hệ thống giám sát), đảm bảo hoàn thành trước 

ngày 30/9/2023. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND 

tỉnh phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Sở TNMT các tỉnh/thành phố (để thực hiện); 

- Vụ Pháp chế (để phối hợp); 

- Trung tâm QHĐT TNN quốc gia (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  
 

 

 

Lê Công Thành 
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