
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

Số:         /QĐ-TNN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện 

Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị 

quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng 

 

  

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

 Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước; 

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 

của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Cục 

Quản lý tài nguyên nước thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính 

phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. Trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao 

1. Các Phó Cục trưởng được giao chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo 

hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.   

2. Trưởng các đơn vị chủ trì thực hiện xây dựng, trình Lãnh đạo Cục ban 

hành kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các 

đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và 

tiến độ; định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ gửi Văn phòng 

Cục, Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình Lãnh đạo Cục báo cáo Bộ. 



2 

 

 
 

 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Cục chịu trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động này; định kỳ tổng 

hợp tình hình thực hiện trình Lãnh đạo Cục xem xét, báo cáo Bộ theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các 

đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

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

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VP, KHTC. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Châu Trần Vĩnh 
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PHỤ LỤC  

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA 

BỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ  
 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TNN ngày       tháng     năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước) 

TT Nhiệm vụ 
Phó Cục 

trưởng chỉ 

đạo 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối hợp  

trong Cục 

Đơn vị phối hợp 

ngoài Cục 

Thời gian trình 

Trình 

Bộ 

trưởng 

Trình 

CP/TTgCP, 

trình BT 

ban hành 

1 

Dự án tổng kết thi hành 

Luật Tài nguyên nước và 

xây dựng dự án Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi)  

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Chính 

sách và Pháp 

chế/Trung tâm 

Thông tin – 

Kinh tế tài 

nguyên nước 

- Phòng Quản lý quy 

hoạch và điều tra cơ bản 

TNN,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý LVS và 

Bảo vệ TNN. 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

- Các đơn vị liên quan 

2022-

2023 
2022-2023 

2 

Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các nghị định quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Tài nguyên nước 

năm 2012 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Chính 

sách và Pháp 

chế/Trung tâm 

Thông tin – 

Kinh tế tài 

nguyên nước 

- Phòng Quản lý quy 

hoạch và điều tra cơ bản 

TNN,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý LVS và 

Bảo vệ TNN. 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

- Các đơn vị liên quan 

2022-

2023 
2022-2023 

3 Chiến lược quốc gia về PCT. Nguyễn Phòng Chính - Phòng Quản lý quy - Trung tâm Quy 2024 2024 
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TT Nhiệm vụ 
Phó Cục 

trưởng chỉ 

đạo 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối hợp  

trong Cục 

Đơn vị phối hợp 

ngoài Cục 

Thời gian trình 

Trình 

Bộ 

trưởng 

Trình 

CP/TTgCP, 

trình BT 

ban hành 

tài nguyên nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Thị Thu Linh sách và Pháp 

chế/Trung tâm 

Thông tin – 

Kinh tế tài 

nguyên nước 

hoạch và điều tra cơ bản 

TNN,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý LVS và 

Bảo vệ TNN. 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

- Các đơn vị liên quan 

4 

Nghị quyết của Quốc 

hội về an ninh tài 

nguyên nước và an toàn 

hồ đập 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

LVS và Bảo vệ 

TNN/ Trung 

tâm Giám sát 

TNN và Hỗ trợ 

phát triển LVS 

- Phòng Quản lý quy 

hoạch và điều tra cơ bản 

TNN,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

- Các đơn vị liên quan 

2021 2021 

5 

Quy hoạch tài nguyên 

nước thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

PCT. Nguyễn 

Thị Thu Linh 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN / Trung 

tâm Thẩm định 

và Kiểm định 

TNN  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN,  

- Trung tâm Giám sát 

TNN và Hỗ trợ phát triển 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

 

Tháng 

9/2021 

Tháng 

12/2021 
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TT Nhiệm vụ 
Phó Cục 

trưởng chỉ 

đạo 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối hợp  

trong Cục 

Đơn vị phối hợp 

ngoài Cục 

Thời gian trình 

Trình 

Bộ 

trưởng 

Trình 

CP/TTgCP, 

trình BT 

ban hành 

LVS, 

- Trung tâm Thông tin 

Kinh tế TNN 

6 

Quy hoạch tổng hợp 

lưu vực sông Đồng Nai 

thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN / Trung 

tâm Giám sát 

TNN và Hỗ trợ 

phát triển LVS 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý LVS và 

Bảo vệ TNN. 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

2023 2023 

7 

Quy hoạch tổng hợp 

lưu vực sông Ba thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

PCT. Nguyễn 

Thị Thu Linh 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN / Trung 

tâm Thông tin – 

Kinh tế TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý LVS và 

Bảo vệ TNN. 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

 

2023 2023 

8 

Quy hoạch tổng hợp 

lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

PCT. Nguyễn 

Thị Thu Linh 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN / Trung 

tâm Thông tin – 

Kinh tế TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý LVS và 

Bảo vệ TNN. 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

 

2023 2023 

9 Xây dựng Đề án đảm 

bảo an ninh tài nguyên 
PCT. Nguyễn 

Phòng Quản lý 

lưu vực sông và 

- Phòng Quản lý quy 

hoạch và điều tra cơ bản 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 
Tháng Tháng 
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TT Nhiệm vụ 
Phó Cục 

trưởng chỉ 

đạo 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối hợp  

trong Cục 

Đơn vị phối hợp 

ngoài Cục 

Thời gian trình 

Trình 

Bộ 

trưởng 

Trình 

CP/TTgCP, 

trình BT 

ban hành 

nước quốc gia Minh Khuyến Bảo vệ TNN/ 

Trung tâm Giám 

sát TNN và Hỗ 

trợ phát triển 

LVS 

tài nguyên nước,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

- Các đơn vị liên quan 

7/2021 8/2021 

10 

Đề án tổng kiểm kê tài 

nguyên nước quốc gia, 

giai đoạn đến năm 2025 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

khai thác nước 

mặt/ Phòng 

Quản lý khai 

thác nước dưới 

đất/Trung tâm 

Giám sát TNN 

và Hỗ trợ phát 

triển LVS 

Phòng Quản lý quy 

hoạch và ĐTCB tài 

nguyên nước 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG;  

- Viện Khoa học 

TNN;  

- Văn phòng Thường 

trực UBSMC  

- Các đơn vị liên quan 

Tháng 

9/2021 

Tháng 

10/2021 

11 

Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Bằng Giang – Kỳ 

Cùng thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

 

Tháng 

8/2021 

Tháng 

9/2021 

12 
Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Sê San thời kỳ 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

 
Tháng 

8/2021 

Tháng 

9/2021 
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TT Nhiệm vụ 
Phó Cục 

trưởng chỉ 

đạo 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối hợp  

trong Cục 

Đơn vị phối hợp 

ngoài Cục 

Thời gian trình 

Trình 

Bộ 

trưởng 

Trình 

CP/TTgCP, 

trình BT 

ban hành 

2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

TNN thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

13 

Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Srêpôk thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

 

Tháng 

8/2021 

Tháng 

9/2021 

14 

Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Cửu Long thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

 

2022 2022 

15 

Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Hồng – Thái Bình 

thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

 

2022 2022 

16 
Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Mã thời kỳ 2021 - 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

 
2023 2023 
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TT Nhiệm vụ 
Phó Cục 

trưởng chỉ 

đạo 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối hợp  

trong Cục 

Đơn vị phối hợp 

ngoài Cục 

Thời gian trình 

Trình 

Bộ 

trưởng 

Trình 

CP/TTgCP, 

trình BT 

ban hành 

2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

TNN - Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

17 

Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Hương thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

PCT. Nguyễn 

Thị Thu Linh 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

 

2024 2024 

18 

Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Cả thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

PCT. Nguyễn 

Thị Thu Linh 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

 

2023 2023 

19 

Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 

sông Trà Khúc thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

PCT. Nguyễn 

Thị Thu Linh 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN 

- Phòng Quản lý khai 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

 

2024 2024 

20 Thẩm định và trình Quy 

hoạch tổng hợp lưu vực 
PCT. Nguyễn 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 
- Phòng Quản lý khai 

 2023 2023 



9 

 

 
 

 

TT Nhiệm vụ 
Phó Cục 

trưởng chỉ 

đạo 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối hợp  

trong Cục 

Đơn vị phối hợp 

ngoài Cục 

Thời gian trình 

Trình 

Bộ 

trưởng 

Trình 

CP/TTgCP, 

trình BT 

ban hành 

sông Kôn thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

Thị Thu Linh điều tra cơ bản 

TNN 

thác nước mặt,  

- Phòng Quản lý khai 

thác nước dưới đất,  

- Phòng Quản lý lưu vực 

sông và Bảo vệ TNN 

21 

Xây dựng vận hành hệ 

thống quan trắc tài 

nguyên nước trên lưu 

vực sông Bằng Giang – 

Kỳ Cùng, Đồng Nai, 

Mã, Hương theo Quyết 

định số 432/QĐ-TTg 

ngày 24/3/2021 

PCT. Nguyễn 

Minh Khuyến 

Phòng Quản lý 

quy hoạch và 

điều tra cơ bản 

TNN /Trung tâm 

Thông tin –Kinh 

tế TNN 

- Trung tâm Thẩm định 

và Kiểm định TNN,  

- Trung tâm Giám sát 

TNN và Hỗ trợ phát triển 

LVS, 

 - Phòng Quản lý LVS và 

Bảo vệ TNN 

- Trung tâm Quy 

hoạch và Điều tra 

TNN QG,  

- Tổng cục Khí tượng 

Thủy văn 

2022-

2027 
2022-2027 
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