
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /STNMT-TNN&KS 

V/v triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc công bố 

giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ 

chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, 

thủy điện. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng 02  năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT; 

-  UBND các huyện: Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa   
và Đồng Xuân; 

-  Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ; 

- Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh; 

- Công ty cổ phần Sông Ba; 

- Công ty cổ phần Điện Sơn Giang; 

- Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đá Đen; 

- Công ty cổ phần VRG Phú Yên; 

- Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 5. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2351/UBND-

KT ngày 14/01/2023 V/v triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, 

đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện; 

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 45/QĐ-BTNMT 

ngày 12/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị 

dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, 

thủy điện đến quý cơ quan, đơn vị để biết, thực hiện./. 

( Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, địa chỉ: http://sotnmt-pyn.vnptweb.vn ) 

 
Nơi nhận:        
- Như trên; 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Phòng TN&MT các huyện: Sông Hinh, 
Sơn Hòa, Tây Hòa và Đồng Xuân; 
- VP.ĐKĐĐ tỉnh (đăng website Sở);  
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, TNN&KS, Ha.                                                             

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                Đặng Ngọc Anh 

http://sotnmt-pyn.vnptweb.vn/
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