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V/v chuẩn bị thông tin, số liệu lập báo cáo  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

        

Kính gửi:  

- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải và Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

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

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật Tài nguyên nước, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập, công bố báo cáo tài nguyên nước 

quốc gia định kỳ 05 năm một lần và tại khoản 2 Điều 13 của Luật quy định Bộ, 

cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

tổ chức thực hiện điều tra, lập báo cáo tình hình sử dụng nước của ngành, lĩnh 

vực và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Đồng thời, tại khoản 1 

Điều 12 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước quy định 

hằng năm các Bộ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng 

và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm 

vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm lập báo cáo tình hình sử dụng nước của 

mình và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 01 năm sau để 

tổng hợp, theo dõi.  

Để có thông tin số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài nguyên nước quốc 

gia giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý 

cơ quan lập báo cáo tình hình sử dụng nước thuộc phạm vi quản lý theo các nội 

dung và biểu mẫu quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 31/2018/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. 

Báo cáo tình hình sử dụng nước của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước), số 10 Tôn Thất 

Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và qua hộp thư điện tử 

cqltnn@monre.gov.vn trước ngày 31 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp. 

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

cáo của quý cơ quan./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, TNN. 
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