
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /BTNMT-TNN 

V/v góp ý dự thảo kế hoạch chi tiết và hướng dẫn   

thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 

04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

  Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

 
Kính gửi:  

 

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Công thương; Xây dựng; Giao thông vận tải; 

Khoa học và Công nghệ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai 

đoạn đến năm 2025, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, 

phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch chi 

tiết và hướng dẫn thực hiện Đề án. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây 

dựng dự thảo “Kế hoạch chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-

TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê 

tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025”. 

Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Kế hoạch nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trân trọng kính gửi và đề nghị quý Cơ quan có ý kiến bằng văn bản đối với 

dự thảo (có dự thảo Kế hoạch gửi kèm theo công văn này). 

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

trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước), số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội trước ngày 06 tháng 02 năm 2023. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được ý kiến 

góp ý của quý cơ quan./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- PTTg, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Lê Công Thành 

  



DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI LẤY Ý KIẾN  

ĐỐI VỚI DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 1383/QĐ-TTG NGÀY 04/8/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

2. Bộ Tài chính; 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4. Bộ Công Thương; 

5. Bộ Xây dựng; 

6. Bộ Giao thông vận tải; 

7. Bộ Khoa học và Công nghệ; 

8. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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