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3. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường
tại Công văn số 272/BTNMT-VP ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng về
việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính
phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chương trình công
tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cục Quản lý tài nguyên
nước được giao chủ trì tổ chức lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Quản lý tài nguyên nước kính báo cáo Bộ
trưởng và Thứ trưởng như sau:
1. Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và
Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Tài nguyên nước, các đơn vị
trực thuộc Bộ khác có liên quan như Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất
đai, Tổng cục Khí tượng thủy văn,... và các chuyên gia về tài nguyên nước xây
dựng dự thảo Hồ sơ quy hoạch. Đến nay đã hoàn thành dự thảo hồ sơ quy hoạch
tài nguyên nước.
Trong quá trình triển khai thực hiện, cũng được sự hỗ trợ của các chuyên
gia nước ngoài từ Tổ chức Cộng tác vì nước của Ôt-xtrây-li-a trong khuôn khổ
phi dự án “Hỗ trợ kỹ thuật lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia” và đã được
phía bạn đánh giá cao về bản quy hoạch này (có bản đánh giá kèm theo).
2. Ngày 17/9/2021, Cục Quản lý tài nguyên nước đã gửi lấy ý kiến 18 đơn
vị thuộc Bộ TNMT (Văn bản số 2331/TNN-QHĐT) gồm: Các Vụ: Kế hoạch Tài Chính, Khoa học và Công nghệ; Hợp tác quốc tế, Pháp chế; các Tổng cục:
Khí tượng Thuỷ văn, Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam, Địa chất và
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Khoáng sản Việt Nam, Quản lý đất đai; các Cục: Đo đạc, Bản đồ và Thông tin
địa lý Việt Nam, Biến đổi khí hậu; Viễn Thám quốc gia, Công nghệ thông tin và
Dữ liệu tài nguyên môi trường; các Viện: Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và
Môi trường; Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; Khoa học Tài
nguyên nước; Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam; Trung
tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
3. Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Bộ đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định
theo Quyết định số 1814/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ Quy
hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn
thiện hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch theo ý kiến góp ý của các đơn vị trong Bộ,
và theo Kết luận của Hội đồng thẩm định nêu trên.
B. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 5
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy
hoạch, cụ thể:
- Đối tượng lấy ý kiến về quy hoạch gồm: Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cộng
đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch ngành quốc
gia và phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập
quy hoạch trong thời gian ít nhất 30 ngày tính từ ngày gửi hồ sơ lấy ý kiến về
quy hoạch (khoản 1, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 37/2020/NĐ-CP);
- Hồ sơ lấy ý kiến gồm: báo cáo quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ thể
hiện nội dung quy hoạch, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định
của pháp luật về bảo vệ môi trường (điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định số
37/2020/NĐ-CP).
Căn cứ vào các quy định nêu trên, Cục Quản lý tài nguyên nước đã dự thảo
hồ sơ Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để
lấy ý kiến (dự thảo Hồ sơ gửi kèm).
Để đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo Chương trình công tác năm 2021 Bộ
Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 272/BTNMT-VP ngày 20/01/2021,
Cục Quản lý tài nguyên nước kính đề nghị Thứ trưởng xem xét:
- Ký ban hành văn bản gửi lấy ý kiến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam, Tập
đoàn điện lực Việt Nam;
- Ủy quyền cho Cục Quản lý tài nguyên nước ký văn bản gửi Cổng thông
tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải dự thảo hồ sơ quy hoạch để
lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đến Dự thảo;
Cục Quản lý tài nguyên nước kính trình Thứ trưởng xem xét, quyết định./.
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C. HỒ SƠ KÈM THEO
1. Dự thảo hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 gửi xin ý kiến gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch tài
nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Bản đồ hiện trạng và
bản đồ quy hoạch; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tài
nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
2. Dự thảo Văn bản gửi Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cho ý kiến về dự thảo hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030, tầm
nhìn đến năm 2050;
3. Dự thảo Văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh cho ý kiến về dự thảo hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030,
tầm nhìn đến năm 2050;
4. Dự thảo văn bản gửi Cổng thông tin điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đăng tải dự thảo hồ sơ quy hoạch để lấy ý kiến trên cổng thông tin điện
tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5. Bản đánh giá của Tổ chức Cộng tác vì nước của Ôt-xtrây-li-a về Quy
hoạch tài nguyên nước.
CÁN BỘ THỰC HIỆN
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