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Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Công Thương; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường  

 - Yêu cầu, hướng dẫn các chủ công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên 

địa bàn tỉnh xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng 

nước của các hồ chứa theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 

14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá sức chịu 

tải ô nhiễm của các nguồn nước mặt làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế - xã 

hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định”. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan xây dựng phương 
án hạn chế khai thác nước dưới đất đối với từng công trình nằm trong vùng hạn 

chế khai thác, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề cương dự toán 

thực hiện việc khảo sát, lập sơ đồ cắm mốc và tổ chức cắm mốc hành lang bảo 

vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. Giao Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Yêu cầu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền lập, rà soát, 

điều chỉnh quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, bảo 

đảm sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu, đảm bảo các nguyên tắc điều 

hòa, phân phối tài nguyên nước và thực hiện các phương án điều hòa, phân 

phối, bảo vệ nguồn nước theo quy định.  

- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt quy trình vận hành 

hồ chứa theo quy định. 

V/v thực hiện Quyết định số 

1622/QĐ-TTg của Thủ tướng 
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Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

                          KT. CHỦ TỊCH     
                          PHÓ CHỦ TỊCH            

- Như trên; 

- Bộ TNMT (b/c); 

- CT, PCT TT: N.T.Thanh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K4, K14. 

 

 

 

 
 
                                    Nguyễn Tuấn Thanh         

 


