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Kính gửi:   

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1969/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Công văn số 8014/BTNMT-TNN 

ngày 28/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện 

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND 

các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc điều tra, đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh, trình 

UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường nước 

phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên nước. 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh quản lý chặt chẽ các hoạt động khai 

thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông theo thẩm 

quyền, phù hợp chức năng nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước và dòng chảy 

tối thiểu theo quy định.  

- Tổ chức giám sát các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên lưu vực 

thuộc phạm vi quản lý thực hiện các phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước 

theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào 

nguồn nước bảo đảm chức năng nguồn nước, bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo 

quy định. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch có tính chất chuyên ngành kỹ 

thuật có khai thác sử dụng nước, lập, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa 

thủy lợi trên địa bàn theo thẩm quyền phù hợp với quy hoạch lưu vực sông Bằng 

Giang - Kỳ Cùng tại Quyết định số 1969/QĐ-TTg. 
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- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng nguồn nước dự phòng cho cấp 

nước sinh hoạt nông thôn trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước, 

hạn hán, thiếu nước. 

- Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu 

quả, tác hại do nước gây ra theo quy định. 

3. Sở Công Thương 

Đôn đốc các Chủ công trình hồ chứa thủy điện lập, điều chỉnh quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn theo thẩm quyền phù hợp với quy 

hoạch lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng tại Quyết định số 1969/QĐ-TTg. 

4. Sở Xây dựng 

- Triển khai xây dựng phương án khai thác, sử dụng nguồn nước dự 

phòng cho mục đích sinh hoạt đô thị trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm 

nguồn nước, hạn hán, thiếu nước; xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng 

nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát trong các hệ thống cấp nước 

đô thị theo thẩm quyền. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong xây dựng 

phương án khai thác, sử dụng nguồn nước dự phòng cho mục đích sinh hoạt 

nông thôn trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước, hạn hán, thiếu 

nước. 

- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng hệ thống thu gom, trạm 

xử lý nước thải tập trung tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung đảm bảo toàn 

bộ lượng nước thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra 

môi trường. 

5. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho 

UBND tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ kinh 

phí thực hiện quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 từ nguồn ngân sách tỉnh cho các nội dung 

địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

6. UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phương án cắm mốc hành lang bảo vệ 

nguồn nước đối với sông, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo trong khu vực đô thị, 

khu dân cư tập trung, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thực hiện cắm 

mốc và bàn giao mốc để quản lý bảo vệ. 

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất tại các vùng hạn 

chế theo quy định; thực hiện tốt các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất, 

phòng, chống ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn theo Quyết 

định số 1969/QĐ-TTg. 
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UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên; trong quá 

trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh  
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