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KẾ HOẠCH 

Điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Lào Cai đến năm 2030,  

tầm nhìn đến năm 2050  

 

Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra cơ 

bản tài nguyên nước tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 

những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với nguồn nước nội tỉnh, 

xây dựng nội dung quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên nước của địa 

phương lồng ghép trong nội dung Quy hoạch tỉnh và đảm bảo phù hợp với mạng 

lưới quan trắc tài nguyên nước Trung ương; triển khai thực hiện các đề án, dự án 

điều tra cơ bản tài nguyên nước có tính chất đặc thù của địa phương nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên nước, đảm bảo nguồn nước 

cho phát triển bền vững, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chiến lược quốc gia về tài 

nguyên nước và đảm bảo tính khả thi, kế thừa kết quả điều tra cơ bản tài nguyên 

nước đã thực hiện. 

- Các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước phải gắn liền với việc tìm 

kiếm, phát hiện nguồn nước dưới đất, điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê tài 

nguyên nước, quan trắc giám sát tài nguyên nước, phục vụ khai thác sử dụng và 

bảo vệ nguồn nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh trên các lưu vực sông, các vùng kinh tế, phục vụ công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

- Ưu tiên công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước phục vụ nhu cầu khai 

thác, sử dụng nước ở những vùng đặc  biệt khó khăn về nguồn nước, vùng kinh tế 

xã hội phát triển và nguồn nước có giá trị cao về đa dạng sinh học. 

- Huy động tối đa các nguồn lực, kết hợp với hợp tác quốc tế tham gia công 

tác điều tra cơ bản tài nguyên nước nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao trình độ 

khoa học, công nghệ trong điều tra cơ bản tài nguyên nước.  

- Các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước phải đảm bảo tính đồng 

bộ, thống nhất với Trung ương, lồng ghép tối đa với các lĩnh vực khác có liên 
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quan, đặc biệt trong việc xây dựng mạng quan trắc tài nguyên nước, khí tượng 

thủy văn, môi trường nước; kế thừa, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ 

quan trắc viên hiện có, lấy mạng quan trắc thủy văn là nòng cốt. 

- Kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước phải phục vụ đắc lực 

cho công tác quản lý tài nguyên nước, gắn với việc khai thác hiệu quả, bảo vệ và 

phát triển bền vững tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước định kỳ, 

thường xuyên, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

a) Hoàn thành việc xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc tài nguyên 

nước mặt và nước dưới đất của địa phương; hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, 

hạn hán và các tác hại khác do nước gây ra. 

b) Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giám sát hoạt 

động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. 

c) Hoàn thành việc xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên nước và cơ sở dữ liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

d) Công bố báo cáo sử dụng nước hằng năm của tỉnh theo quy định của 

Luật Tài nguyên nước. 

2. Đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước không định 

kỳ, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

a) Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất; tìm kiếm, phát 

hiện nguồn nước dưới đất liên tỉnh và nội tỉnh: 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục quản lý tài nguyên nước 

đánh giá, xác định được số lượng (trữ lượng), chất lượng nước dưới đất, lập bản 

đồ địa chất thủy văn cho các tầng, các cấu trúc chứa nước, phức hệ chứa nước và 

bản đồ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.  

- Tìm kiếm, đánh giá, xác định được các vị trí có triển vọng khai thác nước 

dưới đất để phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở các khu vực khan hiếm nước, 

thiếu nước sinh hoạt thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khó khăn và vùng biên giới. 

b) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt: 

- Đánh giá, xác định được các đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước mặt; 

đồng thời lập được bản đồ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh và các lưu vực 

sông. Xác định được tổng lượng nước trữ được vào cuối mùa lũ đầu mùa cạn của 

tất cả hồ chứa thủy điện có dung tích từ 3,0 triệu m3 trở lên trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định và công bố được dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu tất cả các hồ chứa 

thủy điện, thủy lợi có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có 

giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định và trên các sông liên 

tỉnh, liên quốc gia, các sông nội tỉnh. 

c) Hoàn thành việc xác định và công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải của nguồn nước đối với các sông, đoạn sông liên tỉnh, liên quốc gia, các 

sông nội tỉnh trọng điểm về ô nhiễm nguồn nước và các sông, đoạn sông có vai 

trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương. 
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3. Đối với các hoạt động điều tra cơ bản có tính chất đặc thù 

Kịp thời cung cấp các thông tin, số liệu hiện trạng về khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, xả nước thải, khí thải, chất thải khác vào nguồn nước; tình hình ô 

nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước; đánh giá, cảnh báo, dự báo 

tác động của biến đổi khí hậu với tài nguyên nước, diễn biến bất thường về 

số lượng, chất lượng các nguồn nước và các tác hại do nước gây ra; khả năng bổ 

sung nhân tạo nước dưới đất và các hoạt động khác để có giải pháp quản lý các 

vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

4. Đến năm 2050 thông tin, số liệu, kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên 

nước được xử lý, lưu trữ trên cơ sở nền tảng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến 

theo chuẩn mực chung của quốc tế đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả, khai thác, sử 

dụng, bảo vệ bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước của tỉnh và quốc gia. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ 

1.1. Đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước định kỳ, thường xuyên 

a) Xây dựng và duy trì hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước địa 

phương; hệ thống cảnh báo, dự báo tài nguyên nước: 

- Đối với mạng lưới quan trắc tài nguyên nước của địa phương: Đầu tư xây 

dựng, hoàn thiện, vận hành và duy trì hệ thống trạm quan trắc tài nguyên nước 

mặt và nước dưới đất của tỉnh. Đối với việc đầu tư xây dựng mới phải căn cứ vào 

nhu cầu thông tin, số liệu tài nguyên nước để phục vụ công tác quản lý, phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp với 

mạng lưới quan trắc của trung ương theo quy định tại Quyết định số 432/QĐ-TTg 

ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán và 

các tác hại khác do nước gây ra tại các khu vực đã hoặc được dự báo có nguy cơ xảy 

ra; ưu tiên những khu vực đang chịu sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. 

b) Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giám sát các hoạt động khai 

thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước: 

Hệ thống theo dõi, giám sát tự động trực tuyến các hoạt động khai thác, sử 

dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước làm căn cứ để đánh giá sự tuân thủ theo 

giấy phép tài nguyên nước đã được cấp và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ 

việc xử lý các vấn đề phát sinh, đồng bộ với hệ thống giám sát của trung ương.  

c) Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước: 

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của tỉnh tích hợp với hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

d) Kiểm kê tài nguyên nước, xây dựng báo cáo tài nguyên nước: 

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan thực hiện 

kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. 

- Lập báo cáo sử dụng nước của tỉnh hằng năm theo quy định. 

1.2. Đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước không định kỳ 

a) Điều tra, đánh giá tổng hợp nước dưới đất và tìm kiếm, phát hiện nguồn 

nước dưới đất: 
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Thực hiện việc điều tra, tìm kiếm phát hiện nguồn nước dưới đất gắn với 

phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn và khó khăn theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ, các vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số 

khan hiếm nước, thiếu nước sinh hoạt. 

b) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt: 

- Thực hiện việc đánh giá, xác định, cập nhật định kỳ các đặc trưng cơ bản, 

lập bản đồ đặc trưng tài nguyên nước mặt; đánh giá diễn biến tài nguyên nước 

mặt theo từng giai đoạn trên các nguồn nước liên tỉnh(sông Hồng, suối Lũng Pô, 

suối Nậm Tha, suối Huổi Hô, suối Bản Ngô, sông Chảy, hồ chứa thủy điện Pa 

Ke), liên quốc gia (gồm sông Hồng, suối Lũng Pô, sông Nậm Thi, suối Ma Lu) 

và các nguồn nước nội tỉnh. 

- Thực hiện việc điều tra, thống kê tổng lượng nước trữ được vào cuối mùa 

lũ đầu mùa cạn hằng năm của các hồ chứa có dung tích từ 03 triệu m3 trở lên (bao 

gồm hồ chứa thủy điện Bắc Hà, thủy điện Séo Choong Hô, thủy điện Vĩnh Hà), 

hồ chứa thuộc Danh mục nguồn nước liên tỉnh (thủy điện Pa Ke);  

- Thực hiện việc công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu tất cả các hồ chứa 

thủy điện, thủy lợi có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có 

giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định. 

- Thực hiện việc điều tra, đánh giá, xác định và công bố dòng chảy tối thiểu 

trên các sông liên tỉnh, liên quốc gia và các sông nội tỉnh trên lưu vực sông Hồng 

- Thái Bình. Trong đó, ưu tiên thực hiện trên các sông, suối, đoạn sông suối có 

vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

c) Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước: thực hiện việc 

điều tra, đánh giá, xác định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

nước sông, hồ liên tỉnh, liên quốc gia, nội tỉnh, trong đó, ưu tiên thực hiện đối với 

các sông, suối trọng điểm về ô nhiễm nguồn nước và sông, suối, đoạn sông suối 

đã được xác định và công bố dòng chảy tối thiểu. 

1.3. Đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước có tính chất đặc thù 

a) Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, khí 

thải, chất thải khác vào nguồn nước. 

b) Đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nguồn nước mặt, nước 

dưới đất; phân loại nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt. 

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến động và sử dụng tài nguyên nước liên 

quan tới biến đổi khí hậu, tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu, đánh giá dự 

báo, quan trắc chất lượng, số lượng trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước. 

d) Xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất. 

đ) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

thực tiễn phục vụ công tác quản lý.   

2. Thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ 

2.1. Giai đoạn đến năm 2025 

- Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước đã 

được phê duyệt 

- Xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước theo lộ trình đến năm 2025. 
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- Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống theo dõi, giám sát tự động trực 

tuyến các hoạt động khai thác, sử dụng  nước, xả nước thải vào nguồn nước thống 

nhất với Trung ương và các địa phương trên toàn quốc. 

- Phối hợp thực hiện tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến 

năm 2025, cung cấp thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai 

đoạn 2021-2025, lập báo cáo sử dụng nước hàng năm theo quy định.  

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau khi điều tra, khoanh định khu vực 

hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh: tổ chức trám lấp các giếng, 

điểm khai thác nước dưới đất thuộc danh mục cấm, hạn chế khai thác. Triển khai 

tìm kiếm nguồn nước thay thế để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho 

cộng đồng tại khu vực bị hạn chế khai thác nước dưới đất… 

- Thực hiện việc điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 

1:50.000 đến 1:25.000 đối với nguồn nước liên tỉnh, nguồn nước nội tỉnh, ưu tiên 

khu vực khan hiếm nước, thiếu nước sinh hoạt. Điều tra, tìm kiếm phát hiện 

nguồn nước dưới đất gắn với phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các thôn, xã đặc 

biệt khó khăn và khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, các vùng 

biên giới, vùng dân tộc thiểu số khan hiếm nước, thiếu nước sinh hoạt. 

2.2. Giai đoạn 2026 - 2030 

- Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước đã 

được phê duyệt trong giai đoạn đến năm 2025 chưa hoàn thành; 

- Xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước theo lộ trình đến năm 2030. 

- Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo, dự báo lũ, lụt, hạn hán và các tác 

hại khác do nước gây ra ở những vùng, khu vực đang chịu sự tác động mạnh mẽ 

của biến đổi khí hậu. 

- Phối hợp thực hiện tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến 

năm 2030, cung cấp thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai 

đoạn 2016-2030, lập báo cáo sử dụng nước hàng năm theo quy định. 

- Thực hiện điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 

1:50.000 đến 1:25.000 đối với nguồn nước nội tỉnh ở nững vùng, khu vực nước 

dưới đất có tiềm năng lớn, là đối tượng khai thác chủ yếu để cấp nước cho sinh 

hoạt, các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, các đô thị, khu dân cư tập trung. 

(Tổng hợp các dự án, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 và nhu cầu kinh phí 

dự kiến trong Phụ lục kèm theo) 

3. Giải pháp thực hiện 

3.1. Xây dựng cơ chế quản lý, cấp vốn cho hoạt động điều tra cơ bản tài 

nguyên nước bằng nguồn thu từ các hoạt động tài nguyên nước và phí sử dụng 

thông tin, số liệu tài nguyên nước. 

3.2. Nghiên cứu, lựa chọn các phương pháp, thiết bị, mô hình, công cụ kỹ 

thuật tiên tiến, hiện đại, có độ chính xác cao, sử dụng có hiệu quả trong công tác 

điều tra cơ bản tài nguyên nước và phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tài 

nguyên nước. 
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3.3. Nghiên cứu thực hiện xã hội hóa đề án, dự án điều tra cơ bản tài 

nguyên nước, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư theo hình thức công 

– tư để cung cấp dịch vụ công. 

3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận các thành tựu khoa học công 

nghệ về điều tra, đánh giá, dự báo, giám sát tài nguyên nước của các nước tiên 

tiến, đặc biệt hợp tác với chính quyền, các cơ quan chuyên môn của Cộng hòa 

nhan dân Trung Hoa (châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam) về tăng cường công tác phối 

hợp, chia sẻ thông tin, quản lý, bảo vệ tài nguyên nước xuyên biên giới. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tổng nhu cầu kinh phí: 143.298 triệu đồng, trong đó: 

 - Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021-2025: 103.178 triệu đồng; 

 - Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2030:    40.120 triệu đồng; 

 * Phần kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ đã được duyệt theo Đề án số 09-

ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2020-2025 là: 51.950 triệu đồng 

2. Nguồn vốn thực hiện 

  - Giai đoạn 2021-2025:  

  + Ngân sách tỉnh: 93.927 triệu đồng 

  + Ngân sách Trung ương: 7.370 triệu đồng (Cắm mốc bảo vệ hành 

lang nguồn nước).  

  + Nguồn khác: 1.881 triệu đồng 

 - Giai đoạn 2026-2030: 

  + Ngân sách tỉnh: 27.248 triệu đồng 

  + Ngân sách Trung ương: 4.060 triệu đồng (Cắm mốc bảo vệ hành 

lang nguồn nước).  

  + Nguồn khác: 8.812 triệu đồng 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các đề án, 

dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước (theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch 

này). Chủ động lập dự toán cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

hằng năm, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 

Đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Kế hoạch định kỳ 05 năm một lần, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh Lào Cai theo quy định.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển, ODA, FDI và các nguồn xã hội 

hoá cho lĩnh vực tài nguyên nước. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh bố trí kinh phí, phân bổ các nguồn vốn (bao gồm cả nguồn vốn ngân 

sách hàng năm) cho các chương trình, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện/thị xã/thành phố tham 

mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách địa phương theo quy định hiện hành. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh tăng chi từ ngân sách, ưu tiên bố trí ngân sách phù 

hợp, kết hợp với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các 

nguồn vốn ưu đãi cho hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.  

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý, bảo vệ 

tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh và bố trí nguồn lực, phối hợp triển khai thực 

hiện các nội dung dự án, nhiệm vụ của Kế hoạch.  

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo phân 

cấp, thường xuyên theo dõi, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật về tài nguyên nước, xâm phạm, gây ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên nước trên 

địa bàn, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định. Bố trí 

nguồn lực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các 

chương trình, nhiệm vụ, dự án theo Kế hoạch.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, 

các đơn vị báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục quản lý Tài nguyên nước; 

- CT, PCT2; 

- Các sở: TNMT, TC, KHĐT, NNPTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, PCVP3; 

- Lưu: VT, TH3, TNMT, NLN1. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hài 
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