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THÔNG TƯ 

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 

2012; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUY ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật 

khảo sát, đo đạc tài nguyên nước đã rà soát, hiệu chỉnh thay thế cho Thông tư số 

10/2010/TT-BTNMT. 

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước 

được áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục 

trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- Cổng thông tin điện tử CP, Công báo; 

- Lưu: VT, Cục QLTNN, Vụ KH, Vụ PC.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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