
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
 

Số:            /TNN-NDĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

V/v cập nhật thông tin của giấy phép tài 

nguyên nước vào CSDL giấy phép tài 

nguyên nước dùng chung 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước và chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa trung ương, địa phương, ngày 

14/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-

BTNMT quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi 

chung là Thông tư), theo đó quy định Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm 

cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu về thông tin 

giấy phép tài nguyên nước dùng chung của trung ương và địa phương (sau đây 

gọi chung là CSDL) trước ngày 30/6/2022 (đối với các giấy phép được cấp trước 

ngày Thông tư có hiệu lực thi hành) và chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày ký ban hành giấy phép (đối với các giấy phép được cấp từ ngày Thông tư có 

hiệu lực thi hành).  

Ngày 25/10/2021, Cục Quản lý tài nguyên nước đã gửi Văn bản số 

2619/TNN-NDĐ về việc triển khai thực hiện Thông tư, trong đó đã hướng dẫn 

việc cập nhật thông tin giấy phép tài nguyên nước vào CSDL. Tuy nhiên đến 

ngày 30/6/2022 hầu hết các địa phương đều chưa cập nhật thông tin của giấy 

phép tài nguyên nước vào CSDL. Để bảo đảm hoàn thành việc cập nhật thông tin 

giấy phép tài nguyên nước vào CSDL, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh vào 

CSDL tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn và liên hệ với Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

được cung cấp tài khoản truy cập vào thông tin, dữ liệu chia sẻ về giấy phép tài 

nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp trên địa bàn tỉnh. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng việc cập nhật thông tin, kết nối, tích hợp 

thông tin giấy phép vào hệ thống CSDL dùng chung được đăng tải tại địa chỉ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ROX_Xgis428DoJyKH5DEwpwN-z5vbeZ1 
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2. Khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mới hoặc rà 

soát, nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở địa phương 

(gồm: hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm giám sát; cơ sở dữ liệu về 

thông tin, số liệu đo đạc, quan trắc của công trình khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước do UBND tỉnh cấp phép) phù hợp với quy định của Thông tư, được hướng 

dẫn tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư, đảm bảo hoàn thành 

chậm nhất trước ngày 30/9/2023. 

Trong quá trình thực hiện, liên hệ ông Hồ Văn Đích, điện thoại: 

0983219042, email: hvdich@monre.gov.vn là cán bộ thuộc Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

được hướng dẫn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để báo cáo); 

- Cục CNTT&DLTNMT (để phối hợp); 

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, CSPC, NM, TTKT, VP, NDĐ. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Châu Trần Vĩnh 
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