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THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng
kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong
công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn
Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban
hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử
dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám
sát, dự báo xâm nhập mặn.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật về dự
báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất
lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2019.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để
xem xét, giải quyết./.
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