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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /BTNMT-TNN 

V/v cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Đề án 

đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

                    Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

    - Bộ Xây dựng; 

    - Bộ Công Thương; 

    - Bộ Giao thông vận tải; 

    - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

  

Tại Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành 

chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp 

hành trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 

23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi 

trường là cơ quan chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành xây dựng Đề án Đảm bảo an 

ninh nguồn nước quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Chương trình công 

tác năm 2021 của Chính phủ, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn 

trương tổ chức xây dựng “Đề án Đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia” theo hướng 

quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên nước.  

Để bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất về thông tin, số liệu; xác định tổng thể 

các vấn đề về hiện trạng; những tồn tại, khó khăn, thách thức và đề xuất các giải 

pháp tổng hợp, toàn diện mang tính khả thi cao nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước 

quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Bộ phối hợp cung 

cấp thông tin, số liệu cũng như có những đề xuất kiến nghị, cụ thể như sau: 

1. Thông tin, số liệu tổng hợp về thực trạng, nhu cầu và định hướng đến năm 

2030 trong khai thác, sử dụng nước; cấp, thoát, xử lý nước thải… trong lĩnh vực 

quý Bộ quản lý. 

2. Khó khăn, tồn tại, thách thức trong việc khai thác, sử dụng nước, liên quan 

đến an ninh nguồn nước trong lĩnh vực quý Bộ quản lý (bao gồm cả thể chế, chính 

sách nếu có). 

3. Đề xuất giải pháp về chính sách, nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án lớn 

để giải quyết những khó khăn, thách thức liên quan đến an ninh nguồn nước trong 

lĩnh vực quý Bộ quản lý. 

Văn bản cung cấp các nội dung nêu trên đề nghị quý Bộ gửi về Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước - số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội, email: cqltnn@monre.gov.vn) trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 để 
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đảm bảo kịp thời tổng hợp hoàn thiện Hồ sơ Đề án trình Chính phủ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

 - Lưu: VT, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

  

 

 

Lê Công Thành 
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